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PREDHOVOR

V ročenkách Spišského dejepisného spolku Z minulosti Spiša býva 
zvykom, že z veľkej časti sa uverejňujú štúdie a články z príspevkov, 
ktoré odzneli na jeho odborných alebo vedeckých konferenciách. Tohto 
roku tomu tak nie je. Konferencie sa týkali jednak archeológie na Spiši, 
jednak dejín Popradu. Z nich uverejnil štúdiu len Martin Furmaník                                                                    
a správu Marián Soják. Okrem neho publikovala svoju prednášku, ktorá 
odznela na valnom zhromaždení v Kežmarku, aj Nora Baráthová. Patrí im 
naša vďaka. Zvláštnosťou toho roku však je, že zborník v rámci jedného 
oddelenia uverejnil rad prednášok o dejinách archívov na Spiši, ktoré 
odzneli na konferencii archivárov, venovanej tejto oblasti v roku 2014. 
Organizátori pôvodne počítali s tým, že ich vydajú v osobitnom zborníku. 
Vzhľadom na to, že viacerí účastníci svoje prednášky nedodali, ponúkli 
ich do nášho zborníka. Keďže ide o zaujímavú tému, radi sme im vyšli                                                                                                                        
v ústrety. Ostatné štúdie majú rôzny obsah i rôznu úroveň. Týkajú sa 
väčšinou tém z novších dejín, Predpokladáme však, že našich čitateľov 
zaujmú. Je smutné, že redakcia nedostala takmer žiadne recenzie či 
anotácie, hoci – ako to vidieť z prehľadu vydanej literatúry o Spiši                       
– vyšlo pomerne mnoho zaujímavých titulov. Kde je príčina? Nezaují-
majú už našich členov naše dejiny, alebo si nenájdu čas, aby sa so svo-                                                                                                                                 
jimi poznatkami podelili s ostatnými? Aj tak si však myslíme, že v pred-
loženom čísle zborníka si každý nájde niečo, k čomu má vzťah a čo ho 
bude môcť obohatiť. 

 V roku 2017 nastane zmena vo vedení spolku. Je pravdepodobné, že 
aj zborník dostane nového zostavovateľa a redaktora. Dovoľte mi, aby 
som sa Vám za doterajšiu dlhoročnú spoluprácu srdečne poďakoval.

        Zostavovateľ
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ŠTÚDIE

K dejinám stredovekých farností na Spiši

K DEJINÁM STREDOVEKÝCH FARNOSTÍ NA SPIŠI

Miroslav Števík

Záznamov o vývine farskej štruktúry na stredovekom Spiši sa zachovalo 
veľmi málo. Niektorí bádatelia vo svojich prácach akceptujú zoznam farností 
Ostrihomského arcibiskupstva z roku 1397, ktorý sa zachoval v spise trnav- 
skej biskupskej synody z roku 1629. Zoznam publikoval Karol Péterffy v roku 
1742. V štúdii o vývine farskej siete na juhozápadnom Slovensku v stredo-
veku z roku 2010 uvádza o predmetnom dokumente Vladimír Rábik: Ďalším 
dôležitým prameňom pre bližšie poznanie farskej štruktúry Bratislavského 
prepoštstva je kanonická vizitácia Ostrihomského arcibiskupstva z roku 1397.                                                                                                                              
Vizitácia je unikátna ... aj tým, že jej nedeliteľnou súčasťou bol súpis všet-
kých fár, členený podľa ich organizačného zaradenia pod jednotlivé archi                                                          
a vicearchidiakonáty. ... Trochu problematická je situácia okolo zoznamu sa-
motných fár z uvedenej vizitácie, pretože v dnes známom exemplári (ide o od-
pis z polovice 16. storočia) – kde sa tento zoznam nachádzal vo forme osobitne 
vyhotoveného apendixu – už chýba. Dnes jediným známym zachovaním je jeho 
odpis v synodálnom spise trnavskej biskupskej synody z roku 1629, kde mal 
slúžiť ako doklad strát, ktoré utrpela katolícka cirkev v procese reformácie                  
od 16. storočia a súčasne aj ako podklad pre rekatolizačné aktivity. ... Dote-                                                                                                                                     
rajší bádatelia tento zoznam zväčša akceptujú len s veľkými výhradami, a to 
najmä pre skutočnosť, že pri vyhotovovaní odpisu sa miestne názvy modifiko-
vali do vtedy zaužívanej písomnej podoby, prípadne sa k nim pomocou čas-
tice alias dodal vysvetľujúci a v 17. storočí známy názov. ... Jeho istým ne-
dostatkom je aj skutočnosť, že do tohto súpisu boli zahrnuté aj významnejšie 
kostoly, ktoré však nemali cirkevno-právne postavenie farnosti. V 17. storočí 

1  PÉTERFFY, Carolus (ed.): Sacra concilia ecclesiae Romano-catholicae in regno Hungariae 
celebrata. Tomus II. Posonii, 1742.

2 RÁBIK, Vladimír: Formovanie farskej siete na juhozápadnom Slovensku v stredoveku (Brati-
slavské prepoštstvo). In: Rábik, Vladimír a kol.: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Krakov 
2010, s. 29 – 131.
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ich však už nedokázali odlíšiť od skutočných fár. ... Relatívnu vierohodnosť 
tohto zoznamu podporuje iný (teraz už autentický zoznam) z konca stredoveku                                                                              
– z roku 1516. ... Inak, k uvedeným súpisom z rokov 1397 (s úpravou z roku 
1629) a 1516 ešte treba uviesť, že oba nepochybne čerpali zo spoločného pra-
meňa alebo jeho rozličných verzií, ktorý musel pochádzať už zo 14. storočia. 2

Zoznam farností z roku 1397 (1629) akceptoval vo svojom diele Osídle-
nie severného Slovenska z roku 1985 Ján Beňko, ktorý okrem iného napísal:                      
V tom istom čase boli založené Krempachy (Krompach) a Belá (Uj-bela),                  
doložené farnosťami v roku 1397... Do Dunajeckej fraternity okrem spomenu-                                                                                                                                      
tých patrili farnosti v Nižných Lapšoch, Spišských Hanušovciach, Kacví-
ne, Spišskej Starej Vsi, Matiašovciach, Lechnici, Nedeci, Fridmane, Lesnici                         
a Richvalde. 3

Vývoju Spišského prepoštstva do polovice 16. storočia a Spišskému pre-
poštstvu v ranom novoveku sa najnovšie venovali historici Peter Labanc                         
a Miroslav Glejtek.4 O potrebe hlbšieho štúdia farskej siete na Spiši v stredo-
veku svedčí skutočnosť, že v inak prínosnej publikácií spomínaných autorov 
sú nesprávne určené niektoré farnosti, uvedené v rozpise liturgických slávení 
počas spišskej synody z 15. júna 1545. V rozpise sa neuvádza farár z Jánoviec, 
ale Gánoviec, farár z Nedece, ale zo Strážok, farár z Granča, ale zo Spišského 
Hrušova. Autori ďalej nelokalizovali farnosť v sídle s názvom Rubo,5 ktorá sa 
vzťahovala na Chrasť nad Hornádom. 

O stave farskej siete na stredovekom Spiši sa zachoval cenný zoznam, 
týkajúci sa roku 1520, ktorý publikovali Karol Wagner v roku 17746 a Jo-
zef Hradszky v roku 1895,7 resp. 1904.8 Vyhotovený bol kvôli vyberaniu tzv. 
pápežských desiatkov v čase, keď úrad pápeža vykonával Leo X. (Giovani 
Medici).9 V závere Wagnerom uvedeného zoznamu sa píše: Haec Taxa data 
est, & praesentata Lewczoviae ante Festum S. Georgii. Anno Domini 1520,10 
znamená to, že výber bol zavŕšený v Levoči pred sviatkom sv. Juraja v roku 
1520. Ako sa o tom ešte bližšie zmienime, Wagnerom i Hradszkým publiko-

  3  BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985, s. 166.
  4  LABANC, Peter – GLEJTEK, Miroslav: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku 

I. Príspevok k náboženským dejinám Spiša. Trnava 2015. 
  5  Tamže, s. 63.
  6 WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profani, II, Wien 1774, s. 192 – 197.
  7 HRADSZKY, Jozef: A XXIV Királyi plébános testvérűlete (XXIV Regalium Plebanorum Frater-

nitas) és reformáczió a Szepességen. Miskolc 1895, s. 7 – 8.
  8 HRADSZKY, Jozef: Additamenta ad Initia, progressus ac praesens status capituli ad Sanctum                

Martinum de Monte Scepusio. Szepesváraljae 1903 – 1904, s. 439 – 441. 
  9 ŽUDEL, Juraj: Príručka chronológie. Bratislava 2003, s. 114.
10 WAGNER, Carolus: c. d., s. 197.
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vané texty tzv. pápežských desiatkov z konca stredoveku obsahujú viaceré       
nepresnosti, ktoré sa preberajú do odbornej spisby.11 Dôležitá je skutočnosť, 
že sa zachovala kronika Bratstva 24 kráľovských farárov, ktorú poznáme pod 
názvom Matricula Molleriana.12 Nachádza sa v Lyceálnej knižnici v Kežmarku 
a na prvých stranách obsahuje zápis o vyberaní pápežských desiatkov, ktoré   
sa zavŕšilo v Levoči pred sviatkom sv. Juraja v roku 1520.13 V ďalšej časti                                                                                                                                 
príspevku (pri porovnávaniach s inými údajmi o farnostiach na Spiši) vy-
chádzame z tohto prameňa zo 16. storočia, nie zo zoznamov publikovaných 
Wagnerom či Hradszkým. 

Na základe zoznamov fár z roku 1520 možno rekonštruovať vtedajšiu far-
skú sieť v regióne. Ak sú k dispozícii údaje tohto charakteru (ďalej zoznam B), 
ako v konfrontácii s nimi obstojí zoznam farností údajne z roku 1397, známy 
z odpisu z roku 1629 (ďalej zoznam A)? Medzi oboma zoznamami sú znač-
né rozdiely. Porovnajme zloženie jednotlivých bratstiev (fraternít). Zoznam                                                                                                                                           
A (1397) uvádza, že prvá fraternita sa skladá z 24 kráľovských miest, z kto-                                                                                                                                             
rých 13 je v držbe Poľska (Provincia XIII spišských miest) a 11 patrí Spišskému 
hradu (Provincia XI spišských miest). V stredoveku boli však súčasťou prvej 
fraternity sídla ako Levoča, Švábovce, Veľká Lomnica, Huncovce, ktoré ne- 
patrili ani do jednej z dvoch spomínaných provincií. Na druhej strane Mate-
jovce, Stráže nad Popradom (Provincia XIII spišských miest) či Veľký Slav- 
kov (Provincia XI spišských miest) neboli v stredoveku súčasťou Bratstva 
kráľovských farárov. Ďalšie rozdielne údaje v jednotlivých fraternitách pre-
zentujú nasledujúce tabuľky: 

11 ENDRŐDI, Ján: Rímskokatolícka cirkev. In: KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost).: Gerlachov a Tat- 
ranská Polianka. Gerlachov 2013, s. 154; ENDRŐDI, Ján: Dejiny rímskokatolíckej cirkvi vo 
Veľkej Lomnici. In: LABUDA, Vladimír – ŠMÁLIK, Michal (zost.): Dejiny Veľkej Lomnice. 
Veľká Lomnica 2008, s. 382. 

12 František Žifčák správne upozornil na skutočnosť, že proces vyberania pápežských desiatkov 
bol záležitosťou dlhšieho obdobia a preto napríklad v súvislosti so spišskonovoveským farárom                         
Jánom uvádza, že uvedenú pozíciu plnil pravdepodobne v rokoch 1518 – 1519, pretože už kon-
com roku 1519 ho vystriedal Vavrinec Jodok Hyldebrand. Znamená to, že napriek tomu, že sa                                                      
v súpise pápežských desiatkov, ktorý sa zavŕšil v roku 1520, spomína ako farár Ján, od konca                                                                                                                                            
roku 1519 už túto pozíciu vykonával spomínaný Vavrinec. Inak povedané, nie všetci farári 
uvádzaní v zozname museli ešte v roku 1520 zastávať svoje úrady. Správnejšie je napísať, že                                                             
spomínané pozície zastávali okolo rokov 1518 – 1519. Pozri bližšie: ŽIFČÁK, František: Spiš-
ská Nová Ves v stredoveku (1268 – 1526). In: Chalupecký, Ivan (zost.): Dejiny mesta Spišská 
Nová Ves. Spišská Nová Ves 2014, s. 141.  

13 Lyceálna knižnica Kežmarok, č. 77, fol. 5 – 8. 
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Bratstvo dolného Hornádu
1397 (1629)          1520 

Spišský Hrušov 
s filiálkou Vítkovce Spišský Hrušov 
Ordzovany Ordzovany
Spišský Hrhov Spišský Hrhov
Slatvina Slatvina
Richnava Richnava
Bijacovce Bijacovce
Domaňovce Domaňovce
Danišovce Danišovce
Harakovce 
Brutovce Brutovce
Poľanovce 
Vyšný Slavkov 
Vyšné Repaše Vyšné Repaše
Nižné Repaše 
Oľšavica 
Markušovce 
Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom
Poráč 
Korytné 
  Žehra
  Jamník
 

Bratstvo horného Hornádu
1397 (1629)     1520

Smižany Smižany
Letanovce s filiálkou Jánovce Letanovce
Spišské Tomášovce Spišské Tomášovce
Arnutovce 
Hranovnica Hranovnica
Nálepkovo (Vondrišel) Nálepkovo (Vondrišel)
Betlanovce Betlanovce
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Levkovce 
Abrahámovce Abrahámovce
  Markušovce
  Spišský Štiavnik
  Vyderník
  Svätý Ondrej
  Vlková

Bratstvo dolného Popradu
1397 (1629)     1520

Toporec Toporec
Slovenská Ves Slovenská Ves
Podhorany Podhorany
Stotince Stotince
Bušovce Bušovce
Lomnička Lomnička
Veľká Lomnica 
Holumnica Holumnica
Huncovce 
Krížová Ves Krížová Ves
Rakúsy Rakúsy
Výborná Výborná
Vojňany Vojňany
Strážky Strážky
Stará Lesná Stará Lesná
Lendak Lendak
  Kežmarok
  Malý Slavkov
  Podolínec

Bratstvo horného Popradu
1397 (1629)      1520

Važec Važec 
Štrba Štrba
Batizovce Batizovce
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Gerlachov Gerlachov
Vyšná Šuňava  
Nižná Šuňava 
Lučivná Lučivná
Mengusovce 
Spišské Bystré Spišské Bystré
Kravany Kravany
Hozelec Hozelec
Švábovce 
Vlková 
Svätý Ondrej 
Gánovce Gánovce
  Matejovce
  Veľký Slavkov
  Stráže nad Popradom
  Spišská Teplica

Dunajecké bratstvo 
1397 (1629)     1520

Nižné Lapše Nižné Lapše
Spišské Hanušovce Spišské Hanušovce
Kacvín Kacvín
Krempachy Krempachy
Nová Belá Nová Belá
Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves
Matiašovce 
Lechnica Lechnica 
Nedeca Nedeca
Fridman Fridman
Lesnica 
Veľká Lesná  
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Ľubovnianske bratstvo 
1397 (1629)       1520

Podolínec 
Vyšné Ružbachy 
Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa
Hniezdne Hniezdne
Chmeľnica Chmeľnica

Značné rozdiely v sídlach jednotlivých fraternít Spiša podľa zoznamov A 
a B nabádajú k opatrnosti, pokiaľ ide o hodnovernosť zoznamu z  roku 1397 
(A). Do úvahy je potrebné zobrať taktiež skutočnosť, že sídelná štruktúra Spiša 
bola na konci 14. storočia do istej miery iná, ako tomu bolo na začiatku 16. 
storočia. Z uvedeného by sa dalo predpokladať, že zoznam z roku 1397 bude 
obsahovať údaje o farnostiach, ktoré medzičasom zanikli. Uveďme konkrétny 
príklad. V okolí Starej Ľubovne sa v 14. storočí rozvinula čulá osídľovacia čin-
nosť, ktorej výsledkom bolo založenie početných dedín na nemeckom práve. 
Zo zoznamu z roku 1520 je zaujímavé, že v okolí Starej Ľubovne existovalo 
iba päť katolíckych farností. Odráža to skutočnosť, že od 15. storočia sa tu 
výrazne prejavil prílev obyvateľstva slovansko-byzantského obradu – Rusí-
nov. No v 14. storočí, z ktorého má pochádzať zoznam A, bola ešte situácia 
iná. Pôvodné obyvateľstvo Jarabiny, Jakubian, Kamienky, Petrovej Vsi, Lit-
manovej, Veľkého Lipníka bolo akiste katolícke. V prípade Jakubian pozná-
me presné pomenovanie národností, ktoré ich obývali pred príchodom nového 
obyvateľstva na konci 15. storočia – Rusínov. Do záveru 15. storočia obývali 
Jakubany Nemci a Slováci – villa Iakubian a Teutonibus et Slauis derelicta.14 
Je veľmi nepravdepodobné, aby sa ani v  jednom zo spomínaných šiestich    
sídiel v okolí Starej Ľubovne v 14. storočí nenachádzala katolícka farnosť.  

Zoznam A (1397) nespomína farnosť, o ktorej bezpečne vieme, že exis-
tovala aj v 14. storočí. Jestvovala v osade Svätý Michal, ktorá sa nachádzala 
v susedstve Kežmarku a patrila k najstarším na hornom Spiši. Zbúraná bola 
s kostolom po husitskom vpáde (1433).15 Zoznam A (1397) o nej mlčí. Táto 
farnosť sa v 15. storočí presunula do Malého Slavkova16 a uvádza ju taktiež 
zoznam z roku 1520. 

14 SCHWANTNER, Martinus: De scultetiis per Hungariam quondam obviis. Budae 1815, s. 78.
15 POLLA, Belo: Kežmarok. Bratislava 1971, s. 131. 
16 SLIVKA, Michal: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. In: Slo-

venská numizmatika, XI, 1990, s. 97.
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Ak si porovnáme zoznamy A (1397) a B (1520), musíme konštatovať, že 
v roku 1397 sa nespomínajú farnosti v sídlach: Žehra, Jamník, Vydrník, Svätý 
Michal (pri Kežmarku), Olcnava, Spišský Štiavnik a Spišská Teplica. Je ne-
primerané sa domnievať, že v priebehu niečo vyše jedného storočia (koniec 
14. storočia – začiatok 16. storočia) by došlo k tak výrazným zmenám v sieti 
farností na Spiši.

V tejto súvislosti treba ešte poznamenať, že do súpisu z roku 1397 mali 
byť zahrnuté aj významnejšie kostoly, ktoré však nemali cirkevno-právne pos- 
tavenie farností.18 Týmto sa celá interpretácia zoznamu z roku 1397 ešte viac 
komplikuje. V zozname A (1397) sa medzi farnosťami, resp. významnejšími 
kostolmi spomínajú taktiež sídla: Harakovce, Poľanovce, Vyšný Slavkov, Niž-
né Repaše, Oľšavica, Poráč, Korytné, Arnutovce, Levkovce, Nižná Šuňava, 
Mengusovce, Matiašovce, Lesnica a Vyšné Ružbachy. Ak by zoznam A (1397) 
bol dôveryhodný, ťažko vysvetliť, ako je možné, že sa v ňom kostoly v Žehre, 
Jamníku, Vydrníku, Svätom Michalovi (pri Kežmarku), Olcnave, Spišskom 
Štiavniku a Spišskej Teplici, ktoré majú stredoveký pôvod, nespomínajú ani 
len ako významnejšie kostoly Spiša. 

Ďalším rozdielom medzi zápisom fraternít v zozname A (1397) a B (1520) 
sú údaje o ich poradí. 

Poradie zápisu fraternít v zoznamoch A (1397) a B (1520) 

1397 (1629)      1520

1. Bratstvo kráľovských farárov 1. Bratstvo kráľovských farárov
2. Bratstvo dolného Hornádu 2. Bratstvo horného Hornádu
3. Bratstvo horného Hornádu 3. Bratstvo dolného Hornádu
4. Bratstvo dolného Popradu 4. Ľubovnianske bratstvo
5. Dunajecké bratstvo 5. Dunajecké bratstvo
6. Bratstvo horného Popradu 6. Bratstvo dolného Popradu
7. Ľubovnianske bratstvo 7. Bratstvo horného Popradu

Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že zoznam A obsahu- 
júci údajne farnosti, resp. významnejšie kostoly z roku 1397, nie je dôveryhod-
ným prameňom pre výskum vývinu farskej siete, sídelnej štruktúry či kostolov                                   
na Spiši v období stredoveku. Nekorešponduje so zoznamom farností, ktorý sa 

17 RÁBIK, Vladimír: c. d., s. 38.
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zachoval zo stredoveku (zoznam B z roku 1520), ani s ďalšími údajmi o spiš-
ských farnostiach zo stredoveku. Zoznam A (1397) má novoveký pôvod a pre 
vývin stredovekej farskej siete na Spiši nemá žiadnu výpovednú hodnotu. 

Vráťme sa teraz k dôveryhodnému zoznamu farností z konca stredoveku 
(zoznam B z roku 1520). Ako z neho vyplýva, viaceré spišské farnosti boli                      
na začiatku 16. storočia vyňaté z jurisdikcie spišského prepošta. Wagner v roku 
1774 napísal, že sa to týkalo Gelnice, Jakloviec, Smolníka, Krompách a ďalších 
sídiel.18 Podľa Hradszkého Bratstvo banských miest tvorilo v tomto čase (1520) 
9 sídiel: Gelnica, Jaklovce, Krompachy, Smolník, Mníšek nad Hornádom, 
Švedlár, Štós, Nižné Slovinky a Veľký Folkmar.19 Cenný záznam, vzťahujúci sa                                                                                                                                               
na uvedené obdobie, publikovala v roku 1995 Marta Melníková. Podľa pra-
meňa z roku 1516 (neúplný zoznam farností Ostrihomskej diecézy) z právo-                                                                     
moci spišského prepošta boli vyňatí farári (Nomina dominorum plebanorum 
exemptorum) zo Spišských Vlách (Villa latina), Gelnice (Gylniczya), Tichej 
Vody (Stilloh), Smolníka (Smolnyczya), Krompách (Krompah) a Jakloviec (Jek-
lyn).20 

Na území Spiša21 sa nachádzalo 7 fraternít, ktoré mali svoje pomenovania 
zväčša podľa jednotlivých spišských vodných tokov. 

Výnimku tvorí Fraternita kráľovských farárov, ktorej súčasťou bolo 24 sídiel. 
Polovica z  nich ležala v povodí Popradu, polovica v povodí Hornádu. Farnosti 
druhej Fraternity horného Hornádu boli sústredené v západnej časti povodia 
Hornádu (po Markušovce). Výnimky tvorili Abrahámovce s Vlkovou, ležiace  
v povodí Popradu. Farnosti tretej Fraternity dolného Hornádu boli sústredené  
vo východnej časti povodia Hornádu. Výnimku tvorili tri sídla, nachádzajúce 
sa v povodí Torysy (Vyšné Repaše a Brutovce). Štvrtú Ľubovniansku fraterni-
tu tvorili farnosti ležiace v severovýchodnej časti povodia Popradu na Spiši.   
Všetky sídla piatej Dunajeckej fraternity sa nachádzali v povodí rieky Duna-
jec. Rovnako všetky farnosti šiestej Fraternity dolného Popradu sa nachádzali                                                                                                                   
v povodí Popradu (medzi sídlami siedmej a štvrtej fraternity), jej strednej 
časti na Spiši. Siedma Fraternita horného Popradu sa nachádzala najmä v ju-
hovýchodnej časti povodia Popradu na Spiši. Výnimku tvorili Spišské Bystré, 
Kravany a Gánovce, ležiace v povodí Hornádu a Važec, nachádzajúci sa v po-                                                                        
vodí Váhu. Farnosti už spomínanej Fraternity banských miest boli sústredené  
v povodí Hornádu, Štós v povodí  Bodvy.            

18 WAGNER, c. d., s. 197.
19 HRADSZKY, c. d., 441.
20 MELNÍKOVÁ, Marta: O stave cirkevnej organizácie na Slovensku začiatkom 16. storočia.                 

In: Slovenská archivistika, 2, 1995, s. 133.
21 Do jednej z fraternít patrili dve sídla ležiace na území Litpova (Štrba a Važec).
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22  O počte 10 nižšie.
23 Lyceálna knižnica Kežmarok, č. 77, fol. 5 – 8.
24 ŠTEVÍK, Miroslav: Najstaršie zachované portálne súpisy Spiša z prvej tretiny 16. storočia.                

In: Števík, Miroslav (ed.): K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Stará Ľubovňa 2006,                     
s. 123 a n.  

25 Suma vrátane peňazí, ktoré odviedol rektor kaplnky v Spišskej Novej Vsi Mikuláš vo výške                   
1 florén a 25 denárov. Bez tohto príspevku by suma činila hodnotu 156 florénov a 38 ½ denára.

Počty farností v jednotlivých fraternitách Spiša (1520)

Fraternita kráľovských farárov 24
Fraternita horného Hornádu 13
Fraternita dolného Hornád 13
Ľubovnianska fraternita   5
Dunajecká fraternita   9
Fraternita dolného Popradu  17
Fraternita horného Popradu 13
Fraternita banských miest 10 22

Farnosti mimo fraternít   3

Zoznamy farností z roku 1520 podľa rukopisu zo 16. storočia Matricula Molleriana, 
Karola Wagnera (1774) a Jozefa Hradszkého (1895, 1904)

Matricula 
Molleriana 
(rukopis zo 16.
storočia)23 
výška poplatku
florény/denáre
Števík (2016)
x/ x
počet zdanených
port podľa portál-
nych súpisov – prvý 
bližšie nedatovaný 
z prvej tretiny 16. 
storočia, druhý 
datovaný rokom 
152924   
Fraternita 24 
kráľovských farárov
155/39
(skutočný stav)
157/63 ½ 25

Wagner (1774)
výška poplatku
florény/denáre

155/39

Hradszky (1895) Hradszky (1904)
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De Waralya 
12/25
Spišské Podhradie
De Olazÿ
8/1 
Spišské Vlachy
De Nova Villa 
alias Iglo
10/32 
Spišská Nová Ves
De Lewczowia
16
Levoča
De Palmarum
3 ½ /27 
Harichovce
De Sperarum
3/15
Iliašovce
De Quinto foro
4 ½ /8
Spišský Štvrtok
Villa Compositi
9 ½ /14 
Hrabušice
De Swewÿ 
3/12
Švábovce
4/6
De Popradt 
7/40
Poprad
De Fÿlka 
6/ 1 ½ 
Veľká
De Monte Georgi 
8/3
Spišská Sobota
De Molympach
5 ½ /32
Mlynica

De Varallja
12/25

De Olaszi
8/1

De Iglo 
alias Nova Villa
10/32

De Leutschovia
16

De Palmarum
4/27

De Sperarum
3/15

De Quinto foro
5/8

Villa Compositi
10/14

De Suevi
3/12

De Poprad
7/40

De Filka
6/2

De Monte Georgii
8/3

De Mollenbach
5/32

Szepes-Váralja

Szepes-Olaszi

Igló

Lőcse

Pálmafalu

Illésfalva

Csötörtök

Káposztafalu

Svabócz

Poprád

Felka

Szepes-Szombat

Müllenbach

názvy z overeného 
odpisu z roku 1427 
listiny z roku 126826  

26 Spišský archív Levoča, Spišská kapitula, Scr. X, Fasc. 2, N. 28.
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De Lumnicz 
4/17
Veľká Lomnica
4½
De Villa Canis 
4/8
Huncovce
9
De Isaack 
7/14
Žakovce
De Menhardi
8/4 
Vrbov
De Durandi
3/20
Tvarožná
De Rosqui
1 ½ /25
Ruskinovce
De Leybicz
13/18 
Ľubica
De Bela maiori 
7/40
Spišská Belá
De Odorino 
4/40
Odorín
De Ewlenbach 
3 ½ /42
Bystrany
/7
De Sancto Quirino
1
Kurimany
Fraternita horného 
Hornádu
61/31
(skutočný stav)
60/81 ½ 27

De Lomnicz
4/16

De Villa Canis, 
seu Hunczdorff
4/8

De Issac
7/14

De Menhardi
8/4

De Durandi
3/20

De Rusquin
2/25

De Leibitz
13/18

De Bela
7/4 

De Odorino
3/40

De Eulenbach
4/42

De Sancto Quirino
1

61/31

Nagy-Lomnicz

Hunfalu

Zsákócz

Ménhard

Durand

Ruszkin

Leibicz

Béla

Odorin

Velbach

Kurimjan

27 Suma vrátane peňazí, ktoré odviedli: Juraj, kaplán z Markušoviec (pol florénu a 20 denárov), 
antoniti z Draviec (10 florénov a 8 denárov) a opát Michal kláštora cistercitov v Spišskom Štiav-
niku (28 florénov). 
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De Villa Marci 
5/20
Markušovce
5/5
De Wogendrossel
2
Vondrišel
(Nálepkovo)
13/10
De Schmegen
½ /4
Smižany 
De Lethan
2 ½ / 1 ½ 
Letanovce
14/13½   
De Sancta 
Margaretha
1 ½ /4 
Spišské Tomášovce
6/5
De Villa Bethleem 
2 ½ /16
Betlanovce
De Greniczia
2/12
Hranovnica
16
De Schebnick
½/12
Spišský Štiavnik
4
De Widernick 
wulneratus
1/41
Viderník
4
De Sancto Andrea 
1/20
Svätý Ondrej
De Varkasÿ
1/3
Vlková
2/3

De Villa Marci
5/20

De Wogendrössel
2

De Lethan
3/2

De Margaretha
2/4

De Villa Bethlen
3/16

De Greniczh
2/12

De Schebnik
1/12

De Vedernik
vulneratus
1/41

De S. Andrea
1/3

Márkusfalu

Merény

Szepes-Sümegh

Grénicz

Savnik (falu)

Vidernik

Szent-András

Villa Marci 
(Markusfalva)

Wogendrüssel 
(Merény)

Schmegen 
(Szepes-Sümegh)

Lethon 
(Letanfalva)

Villa Sctae 
Margarithae 
(Margiczan)

Villa Bethleem 
(Betlenfalva)

Grenitza 
(Szepes-Véghely)

Schebnik 
(Savnikfalu)

Widernik

Sanctus Andreas 
(Szent-András)

Varkassy 
(Farkasfalva)
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De Villa Abrahe 
1/20
Abrahámovce 
Fraternita dolného 
Hornádu
29/26
(skutočný stav)
29/26 ½ 
De Garga
3/23 ½   
Spišský Hrhov
7/6
De Repasch
1/25
Vyšné Repaše
6/4
De Sancto 
Laurentio
1/10
Brutovce
4/4
De Rayocz
1/28
Ordzovany
7/6
De Bethania
4/8
Bijacovce
/12
De Sÿgra
3/35
Žehra
/3
De Zueck
2 ½/40 
Slatvina
/2
De Richno
2 ½/25
Richnava
/2½
De Rubo
2 ½/17
Chrasť 

De Villa Abrahae
1/20

29/26

De Garga
13/28

De Repasch
1/25

De S. Laurentio
1/10

De Ragyocz
1/28

De Bethania
4/8

De Sigra
3/35

De Zalog
3/40

De Rychno
3/25

De Klukno
3/17

Ábrahamfalva

Görgő

Répás (Felső)

Brutócz

Ordzovján

Mindszent

Zsegra

Alsó-Szalók

Richnó (Ruthno)

Kluknó (de Rubo)

(Abrahamócz)
Villa Abrahae 

Villa Garga 
(Görgö)

Repasch (Superior)

S. Laurentii 
(Brutócz)

Rajocz 
(Ragyolcz)

Bethania 
(Szepes-Mindszent)

Sygra 

Zwek (Alsó Szalók)

Ruthno (Richno)

De Rubo (Haraszt)
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nad Hornádom
1 ½ 
De Grewsa
2/26
Spišský Hrušov
2+3
De Gemnick
1 ½  /12 
Jamník
De Doman
1 ½ /12
Domaňovce
De Villa Dyonisy
1/15
Danišovce
Ľubovnianska 
fraternita
13/6
(skutočný stav)
13/6 ½ 
De Lyblo 
6/10
Stará Ľubovňa
De Gnisen 
3/14 ½ 
Hniezdne
De Rauschenpach
1/11 
Nižné Ružbachy
De Nouo Lyblo
2/10 
Nová Ľubovňa
De Hopgarten
½ /11
Chmeľnica
Dunajecká 
fraternita
19/13 28

19/13 ½ 

De Grentsa
2/26

De Jemnick
2/12

De Daman
2/12

De Villa Dionysii
1/15

13/6

In Liblo
6/10

De Gnisen
3/15

De Rauschenbach
1/11

De Novo Liblo
2/10

De Hopgarten
1/11

19/13

Körtvélyes

Jamnik

Domány

Danisócz

Ó-Lubló

Gnezda

Razsbach

Uj-Lubló

Hobgard

Grewsa 
(Szepes-Körtvélyes)

Gemnik (Jamnik)

Doman (Domány)

Villa Dionisii 
(Dénesfalu)

Lybló

Gnysen (Gnézda)

Rauschenbach 
(Rusbach)

Uj-Lubló 
(Uj-Lubló)

Hobgarten 

28 V uvedenej sume nie je započítaná farnosť Veľká Lesná. Plebanus de Reichvald Jacobus, de 
vera decima solvit I. Flor. quia Litterae ad eum non pervenerunt, nec Fraternitati est incor-
poratus (Farár z Veľkej Lesnej Jakub platí jeden florén desiatok, pretože list k nemu neprišiel, 
ani nie je včlenený do bratstva). Za preklad textu ďakujeme profesorovi Ryszardovi Grzesikovi                           
z Poznane.
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De Haneshau
1 ½ 
Spišské Hanušovce
2
De Antiqua Villa
4/20
Spišská Stará Ves
13
De Nyszwicz
2/14 
Nedeca
De Kaczwynckel
2/8
Kacvín
6
De Laposch
1 ½ /25
Nižné Lapše
3
De Krompach
2/32
Krempachy
6
De Noua Bela
1/40
Nová Belá
4
De Frydman
2/12 ½ 
Fridman
De Lechnicz
1 ½ /12
Lechnica
4
Fraternita dolného 
Popradu
48/86
(skutočný stav) 29

49/58

De Haneschau
2

De Antiqua Villa
4/20

De Neswitz
2/14

De Kaczwinkel
2/8

De Lapsch
2/25

De Krempach
2/32

De Nova Bela
1/40

De Fridman
2/13

De Lechnitz
2/12

48/86

Hanusfalu

Ófalu

Nedecz

Kaczvin

Laps

Krempach

Uj-Béla

Fridmann

Lechnicz

Henschau 
(Hanusfalu)

Antiqua Villa 
(Ó-falu)

Niswicz (Nedecz)

Katzvinkel 
(Kaczvin)

Laposch 

Krempach

Nova Bela 
(Uj Bela)

Fridmann

Lechnicz

29 Suma vrátane peňazí, ktoré odviedol Ján, prepošt križovníkov Svätého Hrobu v Lendaku                      
(4 florény, 26 denárov).
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In Keszmarck
3
Kežmarok
De Sancto 
Michaele
1 ½ /6
Malý Slavkov
?
De Walddorff
1/42
Stará Lesná
5
De Stetesÿ
1/25
Strážky
2 ½
De Kokesy
3/10
Rakúsy
1
De Pyrbrun
1/40
Výborná
2
De Wynczendorff
5 ½ /14
Slovenská Ves
9
De Topporcz
4/25
Toporec
10
De Meltewr
2 ½ /40
Podhorany
8
De Busson
6/35
Bušovce
9
In Pudlyno

5/16 
Podolínec

In Kezmark
3

De S. Michaele
2/6

De Waldorff
1/42

De Strasa
1/25

De Kokasi
3/10

De Byrbruna
1/40

De Vinczendorff
6/14

De Toportz
4/25

De Meltwer
3/40

De Busow
6/35

De Buldino, 
seu Podolino
5/16

Késmárk

Szent-Mihály

Walddorf

Sztrázska

Rókusz

Bierbrunn

Tótfalu

Topporcz

Maldur

Bussócz

Podolin

Késmark

Sanctus Michael

Walddorf 
(Erdöfalva)

Statesy (Nagy-Or)

Rokus

Bierbrunn

Wintschendorf 
(Szepes-Tótfalu)

Topporcz

Meltewer (Maldur)

Bussocz

Podolin
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De Parua Lumnÿcz 
1 ½ /5
Lomnička
3
De Maiori 
Lumnÿcz
3/12
Holumnica
8
De Hűndertmarck
1 ½ /28
Stotince
3
De Sancta Cruce
2/12
Krížová Ves
10
De Kreyga
0/72
Vojňany
2½
Fraternita horného 
Popradu
34/58
(skutočný stav)
35/58
De villa Mathei
3 ½ /20
Matejovce pri 
Poprade
De Maiori Zalock
4 1/2/22
Veľký Slavkov
De Gerlitzdorff
1 1/2/8
Gerlachov
4
De villa Botyzi
3 ½ /31
Batizovce
10
De Luczyna
3/35
Lučivná
5

De Parua Lumnitz
2/5

De majori Lumnitz
3/12

De Hundertmark
2/18

De Sancta Cruce
2/12

De Kreiga
0/72

34/58

In Villa Matthaei
4/20

De Majori Szalock
5/22

De Gerlitzdorff
2/8

De Villa Botyzi
4/31

De Lucziwna
3/35

Kis-Lomnicz

Holo-Lomnicz 
(de maiori Lumytz)

Hodermark

Szent-Kereszt

Kreig

Matheócz

Nagy-Szalók

Gerlachfalu

Batizfalu

Lucsivna

Parva Lumnitz 
(Kis-Lomnitz)

de maiori Lumytz 
(z r. 1895)

Hundertmark 
(Hodermark)

De Cruce 
(Keresztfalu)

Kreyga (Krieg)

Villa Mathaei 
(Matzdorf)

Major-Zalogh 
(Nagy-Szalók)

Gerlitzdorf 
(Gerlachfalva)

Villa Botyzi 
(Batizfalu)

Lutsivna
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De Ctzyrban
3 ½ /20
Štrba
De Wag
2/15
Važec
De Croan
vacat
Kravany
2
De Kubach
1 ½ /12
Spišské Bystré
6
De Villa Iohannis 
1/1
Gánovce
De villa Michaelis
5/32
Stráže pod Tatrami
De Hosultz
1 1/2/12
Hozelec
De Tepplyka
1
Spišská Teplica
12
Farnosti mimo 
fraternít
De Alcznaü
½ /25
Olcnava
2½
Pleban Sancti 
Martini
5
Spišská Kapitula
De Reychwaldt
1
Veľká Lesná
4

De Ctzyrba
4/20

De Vaycz
2/15
De Ctzorov
vacat
-

De Kubach
2/12

De Villa Johannis
1/1

De Villa Michaelis
5/32

De Hozulecz
2/12

In Teplica
1

De Alcznau
1/25

Pleban S. Martini

5

De Reichvald
1

Csorba

Cztorov (Vág?)

Sunyava (Zen)

Kubach

Szent János

Sztrázsa 
(Michelsdorf)

Hozelecz

Teplicza

Richwald

Czyrban (Csorba)

Wag

Zon (Sunyava) 

Kubach

De Sancto Joanne 
(Szepes Jánosfalu, 
Janócz)
Sanctus Michael 
(Sztrázsa, 
Michelsdorf)
Hosultz 
(Hozelecz)

Teplicza

Richwald
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Ďalší členovia 
fraternít  (mimo 
klasických farností)
Bratstvo horného 
Hornádu
Dominus Georgius 
Capellanus ibidem
½ /20
Cruciferi 
De Drawcz
10/8
Reverendus Domi-
nus Michael Abbas 
B. M. V. Ordinis 
Cisterciensis
de Schebnick
28
Bratstvo dolného 
Popradu
Dominus Johannes 
Praepositus de 
Landeck
4/26
Bratstvo kráľov-
ských farárov
Dominus Nicolaus
Rector Capelle 
ibidem 31

½ /25
Bratstvo horného 
Popradu
Dominus Michael 
Rector Altaris B. M. 
V. in Villa Mathei
½ 
Dominus Johannes 
Rector Capelle SS. 
Trinitatis in 
Keszmarck
1 ½ 

Georgius 
Capellanus ibidem30

1/20
De Dravecz
10/8

Reverendus Domi-
nus Michael Abbas 
Beatae Virginis 
Ordinis Cistercien-
sis de Schebnik
28

Johannes 
Praepositus 
de Landeck
4/26

Nicolaus Rector
Capellae ibidem

1/25

Michael Rector
Altaris B. V. M. in
Villa Matthaei
1
Johannes Rector
Capellae SS. 
Trinitatis in 
Keszmark
2

Dravecz

Landek

Cruciferi 
de Dravecz 
(Szepes-Darócz)

Landek

30 Markušovce.
31 Spišská Nová Ves.
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K dejinám stredovekých farností na Spiši

Uvedený prehľad farností Spiša z roku 1520 z niekoľkých historických 
prác, resp. rukopisu zo 16. storočia dokumentuje skutočnosť, že záznam                     
o výbere predmetných pápežských desiatkov sa musel zachovať vo viace-
rých odpisoch. Zoznam farností, publikovaný Karolom Wagnerom v roku 
1774, nie je identický s textom rukopisu zo 16. storočia Matricula Molleriana.                                  
Vo Wagnerovom zozname chýba zápis o farároch v Smižanoch a Vlkovej.                                                          
Farár Martin zo Smižian odviedol poplatok vo výške ½ florénu a 4 denárov, 
farár Ján z Vlkovej 1 florén a 3 denáre. 

Ďalšie nesprávne údaje u Karola Wagnera sa týkajú výšky odvedených súm 
z farností: Harichovce, Spišský Štvrtok, Hrabušice, Veľká, Mlynica, Veľká 
Lomnica, Ruskinovce, Spišská Belá, Odorín, Bystrany, Letanovce, Spišské 
Tomášovce, Betlanovce, Spišský Štiavnik, Svätý Ondrej, Spišský Hrhov, 
Slatvina, Richnava, Chrasť nad Hornádom, Jamník, Domaňovce, Hniezdne,                                                                                    
Chmeľnica, Spišské Hanušovce, Nižné Lapše, Fridman, Lechnica, Malý                            
Slavkov, Slovenská Ves, Podhorany, Lomnička, Stotince, Matejovce pri Po-
prade, Veľký Slavkov, Gerlachov, Batizovce, Štrba, Spišské Bystré, Hozelec, 
Olcnava, ďalej suma odvedená kaplánom z Markušoviec, rektorom oltára                                                       
v Matejovciach pri Poprade, rektorom kaplnky v Kežmarku (podrobne                                                                                                           
v tabuľke). Ďalšie nepresnosti sa týkajú zápisu názvov jednotlivých farností. 
Upozorníme iba na výraznejšie odlišnosti, ktoré následne spôsobovali problém 
pri identifikácii sídiel. Wagner zaznamenal názov Zalog, čo by sa v takom 
prípade týkalo Slavkova, no v rukopise zo 16. storočia je zapísané Zueck, 
teda Slatvina. Autor ďalej zaznamenal Klukno, čo by sa týkalo Kluknavy, no                                                                          
v rukopie je zaznačené Rubo, teda Chrasť nad Hornádom. Wagner uviedol 
Ctzorov, rukopis Croan, teda Kravany. Z uvedeného je zrejmé, že Wagner                   
text o pápežských desiatkoch z konca stredoveku na Spiši uviedol z iného 
písomného podkladu, ako je rukopis zo 16. storočia (Matricula Molleriana). 
Nepresnosti v uvedených sumách si však uvedomoval. Dole v poznámke                                                                                                                                        
k hodnote 169 florénov a 59 denárov, ktorú odviedla Spišská kapitula, po- 
znamenal: Akým spôsobom sa dá táto suma vyčísliť z vyššieuvedeného, to 
neviem, som Davus, nie Oedipus. Možno povedať, že sa v tom ukrýva ne-                                                                                                                                   
jaká chyba, jednako, ako som bol poučený priateľom, aj rukopis, aj kópia 
majú takéto počty. Preto na dôkladnejšie preskúmanie toho, v duchu akej sta-
rej mincovne je to prepočítané, mi chýba čas. Iba na to upozorňujem a ostatné 
pre- počty, ktoré nasledujú, sú alebo chybné, alebo zložité pre spracovanie.32

Wagner správne upozornil na nepresnosti, ktoré sa v jemu známom                                           
zázname o pápežských desiatkoch z konca stredoveku zo Spiša vyskytovali.                                                                                                 

32 WAGNER, Carolus: c. d., s. 193. Za preklad z latinčiny ďakujeme profesorovi Ryszardovi                 
Grzesikovi z Poznane.
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Podstata problému spočíva v tom, že osoba, ktorá vyhotovila spomínaný zápis, 
nerozumela počtom, resp. spôsobu zapisovania florénov a denárov v stredo-
vekých prameňoch. Väčšina chýb v počtoch sa vyskytla z toho dôvodu, že 
prepisovateľ textu neodlišoval, kedy znamená rímska číslica I sumu jedna celá 
a kedy hodnotu jednej polovice. Inak povedané, ak je rímska číslica I preči-
arknutá, znamená iba polovicu hodnoty. Prepisovateľ to nerozlišoval. Neprie- 
čiarknutú i prečiarknutú rímsku číslicu I pokladal za hodnotu 1. 

Pri analýze rukopisu zo 16. storočia (Matricula Molleriana) sme dospeli 
k záveru, že ani v originálnej verzii zapisovateľ záznamu nemá všetky pre-                
počty v poriadku. Prehľadne uvádzame sumy v origináli s našimi prepočtami 
v tabuľke.

Názov fraternity
Suma zapísana 

vyhotoviteľom zápisu 
v Matricula Molleriana

Fraternita 
24 kráľovských farárov
Fraternita horného Hornádu 
Fraternita dolného Hornádu
Ľubovnianska fraternita
Dunajecká fraternita
Fraternita dolného Popradu
Fraternita horného Popradu

155 florénov 39 denárov
  61 florénov 31 denárov
  29 florénov 26 denárov
  13 florénov   6 denárov
  19 florénov 13 denárov
  48 florénov 86 denárov
  34 florénov 58 denárov

157 florénov 63 ½ denára
  60 florénov 81 ½ denára
  29 florénov 26 ½ denára 
  13 florénov   6 ½ denára
  19 florénov 13 ½ denára
  49 florénov 58 denárov
  35 florénov 58 denárov

Suma prepočítaná 
autorom tohto príspevku

Zatiaľ čo Karol Wagner pri publikovaní zoznamu spišských farností z kon-
ca stredoveku ich bližšie neurčoval, Jozef Hradszky tak učinil. Dopustil sa 
pritom viacerých nepresností. Villa Sctae Margarithae nie sú Margecany, ale 
Spišské Tomášovce, Zwek nie je Nižný Slavkov, ale Slatvina, Sanctus Joannes 
nie sú Jánovce, ale Gánovce. Prijať nemožno ani Hradszkého zápis Sanctus 
Michael, vzťahujúci sa na Stráže pod Tatrami,33 ktorý sa v takejto podobe                       
v rukopise zo 16. storočia (Matricula Molleriana) nenachádza. Na základe 
uvedeného opravujeme svoj starší názor o patrocíniu sv. Michala v Strážach 
pod Tatrami, ktoré nie je v roku 1520 písomne doložené.34  

Osobitnú pozornosť si zaslúži ešte otázka farností, ležiacich na Spiši, 
ktoré nepodliehali pod Spišské prepoštstvo. Zoznam z roku 1520 totižto ne-                
obsahuje farnosti z územia Bratstva banských farárov. Wagner o tom uviedol:                          

33 HRADSZKY, Josephus: c. d. (1904), s. 440 – 441.
34 ŠTEVÍK, Miroslav: Stredoveké názvy spišských sídiel podľa ich duchovných patrónov. In: Šte-

vík, Miroslav (ed.): K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Stará Ľubovňa 2006, s. 56. 
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K dejinám stredovekých farností na Spiši

Ex hac concriptione apparet, quae Parociae fuerint in Districtu Scepu-                      
siensi sub initium Seculi XVI. Gölniczensis, Iekelfalvensis, Szomolnokiensis, 
Krompachiensis & a Jurisdictione Praepositi id temporis exemptae erant. 35                                                                                                              
Wagner iba konštatuje, že zo súpisu farností z roku 1520 je zrejmé, že v tom-                                                                                                                                           
to čase boli vyňaté z právomoci Spišského prepoštstva farnosti Gelnica, Ja-
klovce, Smolník, Krompachy etc. No Hradszky uviedol zoznam farností ban-
ských miest Spiša z roku 1520.36 Urobil tak na základe neskoršieho zoznamu 
farností banských miest (oppida metallica) z roku 1610.37 V súvislosti s tým 
poznamenal: O Bratstve banských miest (Fraternitas oppidorum metallico-
rum) sa v Matricula Moleriana k roku 1520 dočítame, že spomínané mestá 
boli od platenia tzv. pápežských desiatkov oslobodené, preto ich Moler ne-
vymenováva. Aj v roku 1543 sa o nich zmieňuje len všeobecne.38 Znamená 
to, že Hradszky na základe neskorších záznamov vymenoval farnosti Brat-                                                                                                               
stva banských miest z roku 1520. Takýto prístup vzbudzuje pochybnosti. Pre-
dovšetkým je ním vytvorený zoznam z  roku 1520 potrebné skonfrontovať so 
zápisom z roku 1516, v ktorom sa okrem Spišských Vlách (Villa latina), Gel-
nice (Gylniczya), Smolníka (Smolnyczya), Krompách (Krompah), Jakloviec 
(Jeklyn) spomína aj Tichá Voda (Stilloh).39 Z roku 1548 sa zachovala pečať 
Tichej Vody s kruhopisom SIG(el) : DER : STEL : BAHERIGE . (ge)MEIN)
(de).40 To, že sa v neskoršom období Tichá Voda nespomína ako samostatné 
sídlo, spôsobil fakt, že bola zničená v  roku 1556 vojakmi Františka Bebeka.41  
V Hradszkého zozname záznam o Tichej Vode chýba. Po jeho doplnení možno 
konštatovať, že okolo roku 1520 existovali farnosti banských miest: Gelnica, 
Jaklovce, Smolník, Krompachy, Tichá Voda, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, 
Štós,42 Nižné Slovinky a Veľký Folkmar. O veľkosti uvedených sídiel v da-

35  WAGNER, Carolus: c. d., s. 197.
36 HRADSZKY, Josephus: c. d. (1904), s. 441.
37 HRADSZKY, Josephus: c. d. (1895), s. 9.
38 HRADSZKY, Josephus: c. d. (1895), s. 8.
39 MELNÍKOVÁ, Marta: c. d., s. 133.
40 NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku, II. zv. Bratislava 2008, s. 357. 
41 http://www.retep.sk/okolie/tichavoda/ticha-vodah.php
42 Príslušnosť Štósu k Spišu v treťom decéniu 16. storočia dokazujú najstaršie zachované portálne 

súpisy Spiša, podľa ktorých 10 port bolo zdanených v rámci majetkov kartuziánskych kláštorov 
na Skale útočišťa a v Lechnici (bližšie nedatovaný súpis), 6 port v rámci okresu (slúžneho) 
Gašpara Čepanovského (súpis z roku 1529) (ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2006), s. 128 – 129). 
Časť Štósu sa do majetku kartuziánov na Skale útočišťa dostala už v roku 1449, keď im farár  
zo Štítnika Ján Kirster predal miestnu čiastku. Pôvodne sa Štós vyvinul na území patriacom 
Jasovskému prepoštstvu (MAREK, Miloš: c. d., s. 71). Juraj Žudel uvádza, že Štós v stredoveku 
patril do Turnianskej stolice, potom do Spiša (ŽUDEL, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava 
1984, s. 113). Uvedené portálne súpisy dokumentujú, že Štós bol súčasťou Spišskej župy už                                         
v závere stredoveku. 
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nom období svedčia portálne súpisy z prvej tretiny 16. storočia (prvý bližšie                       
nedatovaný, druhý z roku 1529).43 

43 ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2006), s. 125 – 135.

Gelnica
Jaklovce
Smolník
Krompachy
Tichá Voda
Mníšek nad Hnilcom
Švedlár
Štós
Nižné Slovinky
Veľký Folkmar

Gelnecz
Jekelffalwa
Zomolnok
Krompah

Remethe
Swedler
Sthoz
Alsozlowynka
Folkmar

    /19
  9/ 9
    /15
    /16

    /6
    /10
10/6
    /  3½
    /12

Názov sídla Originálny názov
Počet zdanených port

/bližšie nedatovaný súpis/ 
súpis z roku 1529

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že prehľad o  počte zdanených port                
v spišských dedinách a mestách z prvej tretiny 16. storočia dokazuje, že far-
nosti sa nachádzali vo väčších sídlach regiónu.

Záver

Rozbor a porovnanie zoznamov farností jednotlivých fraternít Spiša                           
údajne z roku 1397 (A) a z roku 1520 (B) ukázal, že sa značne líšia z hľadiska 
zaradenia jednotlivých farností do fraternít. Rozdiely sa týkajú napríklad len 
pri prvej fraternite zaradenia siedmich sídiel (Levoča, Veľká Lomnica, Hun-
covce, Švábovce, Veľký Slavkov, Stráže nad Popradom, Matejovce pri Popra-
de)! V zozname A (1397) nie je uvedená farnosť, ktorá nesporne v 14. storočí 
existovala (Svätý Michal pri Kežmarku). V zozname A (1397) sa neuvádza 
7 farností, resp. kostolov (Spišský Štiavnik, Vydrník, Žehra, Jamník, Svätý 
Michal, Spišská Teplica a Olcnava), ktoré sú doložené v roku 1520, a to ani                       
len ako významnejšie kostoly. 

Na základe uvedených faktov, vychádzajúcich z porovnania súpisov                       
A (1397) a B z roku 1520 (rozdiely v zaradení sídiel do fraternít, rozdiely                       
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v zoznamoch farností), nepokladáme za správne uvádzať informácie o jed-
notlivých sídlach zo zoznamu A (1397) ako dôveryhodné doklady o existen-
cii sídiel (písomné doloženie), resp. jestvovaní farností či kostolov v nich.44 

Dokument údajne z roku 1397 (1629) je novovekým textom a nemá žiadnu 
výpovednú hodnotu pre vývin farskej siete na Spiši v 14. storočí.

Na základe podrobnej analýzy zoznamov farností z roku 1520, ako aj 
ďalších dobových prameňov sme dospeli k záveru, že na konci stredoveku 
Spišskému prepoštstvu patrilo 96 farností (nielen na území Spiša!) a na území 
Spiša sa ich nachádzalo ďalších 11, ktoré boli vyňaté z právomoci Spišského 
prepoštstva: Spišské Vlachy, Gelnica, Jaklovce, Smolník, Krompachy, Tichá 
Voda, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, Štós, Nižné Slovinky a Veľký Folkmar 
(viď priložená mapová príloha).         

Jediným dôveryhodným prameňom pre poznanie stavu farskej siete                         
na Spiši v období stredoveku je záznam o pápežských desiatkoch, ktorých                
výber sa zavŕšil v roku 1520. Obsahuje ho rukopis zo 16. storočia (Matri-
cula Molleriana), uchovávaný v Lyceálnej knižnici v Kežmarku. Zoznamy 
spišských farností z konca stredoveku, koré publikovali Karol Wagner (1774)                                                                                                                                  
a Jozef Hradszky (1895, 1904), obsahujú viacero nepresností, ktoré sa pre-   
berajú do odbornej spisby. Cieľom tohto príspevku bolo na ne upozorniť                                             
a uviesť správne údaje priamo z prameňa zo 16. storočia. V tejto súvislosti                   
je žiaduce poznamenať, že zoznam farností z roku 1520 dokumentuje stav               
cirkevnej organizácie pred nástupom reformácie, ktorá sa v regióne presadila 
v priebehu 16. storočia.

44 Porovnaj: BEŇKO, Ján: c. d., s. 166; RÁBIK, Vladimír: c. d., s. 36 a n.; MAREK, Miloš:                   
Formovanie farskej siete na území Nitrianskej župy v stredoveku. In: Rábik, Vladimír a kol.: 
Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Krakov 2010, s. 136 a n.
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ZUR GESCHICHTE MITTELALTERLICHER PFARREIEN IN DER ZIPS

Miroslav Števík

Der Autor des vorliegenden Beitrags ist aufgrund der Analyse des Verzeichnisses 
von Pfarreien der Zipser Propstei aus dem Jahr 1520, das in der Handschrift aus dem 16. 
Jahrhundert Matricula Molleriana erhalten geblieben ist (aufbewahrt in der Lyzeal Bib-
liothek in Kežmarok/Kesmark), zum Schluss gekommen, dass mehrere Angaben über 
diese Pfarreien, die von Karl Wagner in 1774 und Jozef Hradszký in den Jahren 1895 
und 1904 veröffentlicht wurden, korrigiert werden müssen. Dies betrifft die Identifizi-
erung der Siedlungen mit ihren Pfarrkirchen, so wie die Höhe der sog. Papstzehenten, 
die von einzelnen Pfarreien abgezogen wurden. Der Autor hat zugleich auf die Tatsache 
hingewiesen, dass sogar in dem im Original erhaltenen Verzeichnis in der Handschrift 
vom 16.Jhd. innerhalb der einzelnen Fraternitäten die Gesamtbeträge der sog. Papst-
zehenten und von ihnen abgezogene Summen nicht richtig zusammengezählt worden 
sind. Außerdem befasst sich der Autor ausführlich mit der Frage der Vertrauenswürdig-
keit des Verzeichnisses von Pfarreien der Graner Erzbistums aus dem Jahr 1397, das im 
Schriftstück der Bischöflichen Synode von Trnava/Tyrnau aus dem Jahr 1629 erhalten 
geblieben ist. Dieses Verzeichnis wurde von Karl Péterffy im Jahr 1742 veröffentlicht. 
Der Autor dieses Beitrags ist auf Grund der im Verzeichnis sich befindenden Angaben 
mit dem Verzeichnis aus dem Jahr 1620 zum Ergebnis gekommen, dass das Verzeich-
nis angeblich aus dem Jahr 1397 keine vertrauenswürdige Quelle zur Erforschung der 
einzelnen Pfarreien, der Siedlungsstruktur oder der Kirchen in der Zips im Mittelalter 
sei. Für das einzige vertrauenswürdige Verzeichnis der Pfarreien der Zipser Propstei aus 
dem Mittelalter hält der Autor die Handschrift über Zahlen der Papstzehenten, die in 
Levoča/Leutschau vor dem Fest des hl. Georg im Jahr 1520 beendet wurde.

Übersetzt von Soňa Polláková



33

Návrat Imricha Thökolyho do Kežmarku

NÁVRAT IMRICHA THÖKOLYHO DO KEŽMARKU

Nora Baráthová

Celé 17. storočie, ako aj začiatok 18. storočia boli v Uhorsku pozna-                    
čené neustálymi povstaniami uhorskej šľachty proti cisárskemu absolutizmu. 
Príčin na vznik povstania bolo niekoľko:
1.  Najhlavnejšou príčinou bola nespokojnosť samotnej uhorskej šľachty, kto-

rá podľa uhorskej stavovskej ústavy mala veľa výsad i právomocí. Cisár-                                                                                                                                 
sky rod Habsburgovcov však vôbec výsady uhorskej šľachty nerešpektoval, 
ba naopak, vystupoval proti nej, obviňoval ju z neexistujúcich sprisahaní                  
a konfiškoval jej majetok.

2.  Celé spomínané obdobie poznačila protireformácia – vystupovanie                     
Habsburgovcov proti protestantským cirkvám – evanjelikom a kalvínom 
– so snahou ich úplne likvidovať. Keďže väčšina Slovenska bola v tomto 
období ešte protestantská, ľud sa proti týmto rozhodnutiam búril.

3. Stále viac sa znižovala životná úroveň ľudu – mestá i dediny museli platiť 
cisárskemu dvoru obrovské dane, vydržiavať nielen cisárske, ale aj po- 
vstalecké vojská.

4.  Na južnom území Slovenska boli stále usadení Turci a Habsburgovci si                   
s nimi nevedeli dať rady.

1 BARÁTHOVÁ, Nora. Svedkovia ťažkých dôb. Liptovský Mikuláš 1997. 

K veliteľom stavovských povstaní 
patrili postupne sedmohradské kniežatá                                   
Štefan Bocskay, Gabriel Bethlen, Juraj 
Rákóczi I. Časť uhorskej šľachty pod 
vedením Františka Wesselényiho pri-
pravovala v rokoch 1666 – 1670 sprisa- 
hanie, ktoré bolo prezradené, jeho vedú-
ci činitelia popravení. K sprisahancom 
patril aj kežmarský hradný pán Štefan 
Thököly II., ktorého pred odsúdením 
zachránila iba náhla smrť roku 1670. 
Synovi Imrichovi sa podarilo ujsť                                                                                                                                         
do Sedmohradska. 

Imrich Thököly
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Nastalo obdobie teroru. Zo sprisahania bola obvinená uhorská šľachta                   
a protestanti, hoci sprisahanci boli väčšinou katolíci. Protestantom sa začali 
odoberať kostoly, školy a kňazi a učitelia boli vyháňaní z krajiny; tí, ktorí sa 
nevzdali svojho presvedčenia, boli žalárovaní a odvedení na galeje. Podobná 
situácia nastala aj v Kežmarku. V roku 1673 museli evanjelici vydať kostol 
katolíkom a v roku 1674 boli z mesta vyhnaní všetci evanjelickí kňazi a učite-
lia.1 Situáciu dokumentuje napríklad aj ten fakt, že na území Spiša bolo pred 
rokom 1671 celkove 98 evanjelických cirkevných zborov so 101 kostolmi.                                                    
V roku 1674 neexistoval už ani jeden. Podobná situácia bola v celom Uhorsku.

Tento teror vyvolal ďalší odpor. Na východnom Slovensku sa začali orga-
nizovať odbojné kurucké skupiny. Zdalo sa, že veliteľom ďalšieho povstania 
bude Michal Teleki, hlavný generál Sedmohradska. Väčšiu autoritu však získal 
mladý Imrich Thököly, veliteľ jazdy, ktorý postupne prebral hlavné velenie. 
Povstanie začalo roku 1678.2 

Imrich Thököly sa narodil v Kežmarku 25. septembra 1657. Po matke, kto-
rá umrela keď mal dva roky, zdedil majetky v Sedmohradsku. Matkin otec  
Samuel bol dokonca županom Dobockej župy. Ako osemročný bol Imrich 
zapísaný do funkcie hlavného župana Marmarošskej župy (susedila s Doboc-
kou), ale keďže bol maloletý, zastupoval ho sedmohradský kancelár a gene-
ralissimus tamojšieho vojska gróf Michal Teleki, ktorý bol aj hlavným po- 
radcom sedmohradského kniežaťa Michala Apafiho. Imrich ešte pred útekom 
od 22. januára 1668 do polovice roka 1670 navštevoval evanjelické kolégium 
v Prešove a dokonca účinkoval v dráme Eliáša Ladivera Udatný Papinianus, 
kde hral rolu uhorského kráľa. Po otcovej smrti pokračoval v novembri 1671 
v štúdiách na kolégiu v sedmohradskom mestečku Nagy Enyed (dnes Aiud                               
v Rumunsku). 

Thökölymu sa spočiatku darilo, kurucké vojská obsadili východ a stred 
Slovenska a postupovali ešte ďalej. K povstaniu sa pridávali nielen šľachtici, 
ale predovšetkým obyčajný ľud. 

Zaujímavý bol vzťah Kežmarčanov k Imrichovi Thökölymu. Kým jeho 
predkov doslova nenávideli, lebo ako hradní páni kruto jednali s obyvateľ-
mi slobodného kráľovského mesta, Imricha prijali s otvoreným náručím.                                 
Prvé kurucké vojská prišli do mesta už v máji 1678 a 4. augusta prišiel aj sa- 
motný Thököly, vrátil mešťanom odobraté kostoly, faru i školu. No o mesiac 
už boli v meste cisárske vojská a všetko sa dostalo do starých koľají. Počia-
točná radosť mesta však rýchlo ustúpila – v novembri 1679 kuruci práve tak 
isto plienili a rabovali ako cisárski žoldnieri a vôbec im nezáležalo na tom, že 

2 ANGYAL, Dávid: Késmárki Thököly Imre. I.-II. Budapest 1888 – 1889.
  KÓNYA, Peter (zost.) Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. Thököly Imre gróf és felkelése. 2009. 
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Kežmarok je rodiskom ich najvyššieho veliteľa, ba možno mnohí o tom ani 
nevedeli. Až v roku 1682 dáva Thököly Kežmarku ochranný list, v ktorom 
zakazuje všetkým svojim vojakom mesto – svoj dedičný majetok – obťažovať. 
Knieža si urobilo z kežmarského hradu prepychové sídlo, hoci v skutočnosti 
sa tam takmer vôbec nezdržiavalo. Do Kežmarku si chodilo len „odpočinúť”                                                                                                               
aj so svojou manželkou Ilonou Zrínyi a s nevlastným synom Františkom 
Rákóczim II.3  

Po počiatočných úspechoch povstalcov bol roku 1681 cisár Leopold núte-
ný zvolať do Šopronu krajinský snem, ktorý obnovil práva uhorskej šľachty 
a úrad palatína.4 Snem 25. a 26. artikulom uzákonil minimálnu náboženskú 
slobodu, povolil návrat vyhnaných protestantských kňazov a učiteľov a dovolil 
protestantom v v zákone vymenovaných župách za určitých podmienok sta-                                                                                                    
vať tzv. artikulárne kostoly – po dva v každej vymenovanej župe a po jednom 
v slobodných kráľovských mestách, medzi ktoré patril aj Kežmarok. Toto roz-
hodnutie považujeme za najväčší úspech Thökölyho povstania, lebo sa týkal 
veľkej časti národa. 

Na sneme sa Imrich nezúčastnil a nepáčili sa mu ani čiastkové výsledky 
rozhodnutí. Ešte v čase snemu poslal svojich delegátov za sultánom do Is- 
tanbulu s návrhom na zriadenie samostatného Hornouhorského kniežatstva. 
Turci to nielenže akceptovali, ale 16. septembra 1682 poslal Thökölymu sultán 
Mehmed IV. (ale v literatúre namiesto sultána sa uvádza aj budínsky miesto-
držiteľ paša Ibrahim) symboly kniežacej moci – kniežaciu čiapku, plášť, meč, 
budzogáň (zrejme palcát) a zástavu – každý symbol mu odovzdal údajne iný 
turecký paša. V literatúre sa však stretávame aj s názorom, že išlo o symboly 
kráľovskej moci (namiesto čiapky sa uvádza koruna). Takto bol Imrich ako-
by korunovaný za knieža (kráľa?) stredného Uhorska (Orta Madžar) a stal sa                      
nielen spojencom, ale hlavne vazalom sultána a bol od neho vo všetkom zá- 
vislý. Od sultána dostal aj ochrannú zmluvu (athnámé) – ale na druhej strane 
ako vazalský poplatok mu musel dávať ročne 40 000 toliarov.5 Čo bolo pre-                                                                                                                                             
kvapujúce, sultán – moslim – zaručoval protestantom v krajine náboženskú 
slobodu. Spojenie s moslimami, ktorých ľudia považovali za pohanov a sú- 
časne boj za náboženskú slobodu predstavuje totálny paradox, ale v boji proti 
cisárovi sa používali všetky možné prostriedky. 

3 BRUCKNER, Győző: Gróf Thököly Imre késmárki udvartartása. In: Közlemények Szepes 
vármegye múltjából, r. 6, 1914, č. 1, s. 1 – 30. 

4 Magyar törvénytár 1657-1740.évi törvényczikkek. Budapest 1900, s. 284 – 287.
5 MRVA, Ivan: Thökölyho povstania na západnom Slovensku v niekdajších stoliciach severozápad-

ného Uhorska. In: Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie = Thököly Imre gróf és felkelése. Prešov 
2009.
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Thökölyho hviezda však tiež nesvietila dlho. Definitívne zhasla v bitke                      
pod Viedňou v roku 1683, kde cisár s pomocou Poliakov porazil spojené                                                                                                                  
kurucko-turecké vojská. Na Spiš prišli cisárske vojská, vzdal sa im aj Kež-         
marok a zložil prísahu vernosti cisárovi. Hoci v marci 1684 Thököly posled-
nýkrát navštívil Kežmarok, v apríli mesto i hrad obsadili definitívne cisárske 
vojská. Tie začali vytláčať z Uhorska aj Turkov a popritom ustupovali aj ku-
ruci. Keďže Turci nezmyselne obvinili Imricha z porážky pri Viedni, v rokoch 
1685 – 1686 bol rok v tureckom väzení, ale potom ho prepustili. Druhá verzia 
hovorí o preventívnom zajatí, čo malo byť záchranou pred cisárskymi voj-
skami. Napokon bol Imrich nútený uchýliť sa k svojim bývalým spojencom 
natrvalo. Odišiel s manželkou i najbližšími spolubojovníkmi do Turecka, kde 
v meste Izmid (Izmit) dňa 13. septembra 1705 aj zomrel, predpokladá sa, že 
buď na zlyhanie obličiek, alebo srdca.6  

Tesne pred smrťou 3. septembra 1705 napísal závet.7 Thökölyho testament 
je písaný vlastnoručne v maďarčine, popretkávaný latinskými výrazmi. Má   23 
bodov. Majetok prenechal svojmu nevlastnému synovi Františkovi Rákóczi-                                                                                                                                
mu, a keďže vlastné deti Imricha a Ilony Zrínyi umreli ako maličké, jedného   
z Františkových synov (v tom čase žil už len Jozef a Juraj) bol ochotný si 
adoptovať a dať mu meno Thököly, aby rod nezahynul. 

V prvom bode medzi majetkami spomína aj Kežmarok všeobecne, nie                
výlučne hrad (pred i za ním však spomína iné hrady a kaštiele). Avšak v tom 
čase bol už aj hrad vo vlastníctve mesta a ostatné majetky na území Slovenska 
boli v rukách cisára alebo iných majiteľov. O tom Thököly nevedel? Alebo ešte 

6  GYŐRY, Tibor: Thököly Imre betegsége. In: Századok - A magyar történelmi társulat közlöny,                   
r. 40, č. 8, 1906, s. 726 – 744. 

stále veril vo víťazstvo Rákócziho povstania, 
ktoré vypuklo ako ďalšie povstanie uhorskej 
šľachty na začiatku 18. storočia?

V trinástom bode sa uvádza: Predsa len ob-
raciam svoju myseľ na milého syna – na osobu 
urodzeného pána Františka Rákócziho a kla-
diem mu na srdce, nech nedovolí ma pochovať 
v Turecku, ak by to malo trvať aj dlhšie trvať, 
ale vyvezúc ma do Sedmohradska alebo Uhor-
ska nech ma pochovajú do na kľúč uzavretého 
opevneného mesta, do evanjelického kosto-
la, na pamiatku nech mi nad truhlu umiestnia                 
zástavu (zrejme bojovú – pozn. N. B.) a epitaf. 
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V sedemnástom bode darovalo knieža po 100 toliarov chudobným v špi- 
táli (chudobinci?) v Prešove, Košiciach a Kežmarku a špeciálne chudobným                     
v tom meste, kde raz bude pochovaný.

Máme však dojem, že z jednotlivých bodov závetu sa už nič nezrealizo-
valo. Nedovoľovala to vtedajšia politická situácia a Rákóczi mal iné starosti.                   
Je známe, že po prvých úspechoch bolo potlačené aj jeho povstanie a napo-
kon si aj on sám so svojimi priateľmi našiel útočište v Turecku, čoho sa však 
Thököly už nedožil. 

Dvesto rokov odpočívali pozostatky „rebelov“ a vyhnancov – Imricha 
Thökölyho, Františka Rákócziho a ďalších v tureckej zemi. Koncom 19. 
storočia sa rozšírila medzi maďarskými vlastencami myšlienka presťahovať 
pozostatky národných hrdinov – bojovníkov za slobodu späť do Uhorska. 
Jej najväčšími propagátormi boli historici Dr. Koloman Thaly a Dr. Ľudovít 
Thallóczy. 

Vďaka tejto iniciatíve vydal dňa 18. apríla 1904 rakúsko-uhorský cisár 
František Jozef rozhodnutie o dovezení pozostatkov Thökölyho a Rákócziho 
do vlasti a túto v podstate amnestiu umocnil aj zákon, ktorý zbavil nebohých 
vodcov stavovských povstaní ich pôvodného obvinenia a pohany. Koncom 
toho istého roku sa uhorská delegácia vybrala rokovať s tureckou vládou, kto-
rá povolila vynesenie pozostatkov. Úlohou delegácie bolo aj nájsť a identifi- 
kovať pozostatky hrdinov. Kým Rákóczi a jeho priaznivci boli na určenom 
mieste, ťažkosti sa vyskytli pri Thökölym.

Na odhalenie hrobu Thökölyho prišiel rad dňa 21. decembra 1904. Po dvo-
jdňových vykopávkach na kresťanskom, arménskom cintoríne sa ukázalo, že 
pozostatky Thökölyho sa pod náhrobkom vôbec nenachádzajú. Hľadajúci sa 
museli oprieť o starú informáciu z denníka Thökölyho sekretára Jána Komá-
romiho, že knieža je pochované pod označeným platanom. Našťastie strom 
prežil tých 200 rokov, hoci za ten čas sa jeho korene veľmi rozrástli a výkop 
bol veľmi nebezpečný. Napokon v hĺbke 3 m sa podarilo odkryť štyri veľké 
kamenné platne. Keď niektoré prelomili, narazili na neporušenú zaklenutú 
hrobovú dutinu. Objavilo sa veľké množstvo železných hákov a klincov, kusy 
dosiek z rakvy, natretých smolou. Kostra ležala hlavou smerom na východ. 
Lebka bola neporušená, kosti boli posunuté a prerastené koreňmi, preto ich 
veľmi opatrne pozbierali. Našlo sa aj veľké množstvo kusov látky, vyšívanej 
zlatými a striebornými niťami, tri perly zrejme pôvodne zdobiace čiapku, kusy 
kože. Šabľu kniežaťa nenašli, ale rukoväť palcátu alebo dýky. Thallóczy sfo-
tografoval hlavu a veci nájdené v hrobe poukladal vedľa kostí. Všetko, čo sa                                                                                                              

7 THALY, Kálmán: Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai 1685 
– 1705. In: Monumenta Hungariae historica 2. 1868. Pest 1868, s. 399 – 410.
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v hrobke našlo,8 sa starostlivo zabalilo a previezlo do Konštantinopolu (Istan-
bul, resp. Carihrad). 

Kým od začiatku bolo jasné, že pozostatky Rákócziho, jeho matky a pria-
teľov budú uložené v Dóme sv. Alžbety v Košiciach (boli katolíci), o pozostat-
ky Thökölyho, ktorý bol evanjelik, prejavil záujem Kežmarok, ale prekvapuj-
úco aj Prešov, odvolávajúc sa na skutočnosť, že Thököly tam kedysi študoval. 
Faktom je, že ešte pred exhumáciou pozostatkov v júli 1904 oslovil predseda 
uhorskej vlády Štefan Tisza kežmarskú evanjelickú cirkev, či by bola ochotná 
prevziať Thökölyho pozostatky. Vedenie cirkvi na svojom zasadnutí 1. augusta 
1904 tento návrh s radosťou prijalo.9 Žiaľ, v kežmarských cirkevných zápis-                                                                                                                                      
niciach tento rok chýba10 a o reakcii cirkvi sa dozvedáme len z dobového                            
časopisu Politika. Vedenie kežmarskej cirkvi uviedlo hneď aj tri možnosti 
uloženia pozostatkov: drevený barokový evanjelický artikulárny kostol z roku 
1717, nový evanjelický kostol z roku 1894 a hradnú kaplnku z roku 1657 až 
1658, kde by však bolo uloženie problematické, lebo v tom čase patrila už 
katolíckej cirkvi. Ako prvú možnosť uviedla cirkev nový kostol s tým, že                                               
konečné rozhodnutie patrí uhorskej vláde. 

Vláda skutočne aj konala, avšak v čase, keď sa už pozostatky hrdinov de-
finitívne našli. Na jej poverenie sa dňa 18. marca 1905 prišiel pozrieť na po- 
núknuté objekty štátny sekretár ministerstva školstva Dr. Michal Zsilinszky 
v sprievode hlavného honorárneho župného notára Dr. Ernesta Ujfalussyho                       
a Michala Stenczela (funkcia nebola uvedená).11 Na kežmarskej stanici ich                
vítal mešťanosta Dr. Karol Schwarz s vedením mesta a odprevadili ich do ho-                     
tela Freyer (dnes Hlavné námestie č. 36). Tam dozorca (Kircheninspektor)                                                                                                                               
miestnej evanjelickej cirkvi Dr. Pavol Kéler vystúpil s návrhom, kam by sa 

  8 NN: Thököly Imre hozahazatala és ujratemetése. Dostupné na: http://hadtorteneti.blog.
hu/2012/10/30/ thokoly_imre_hazahozatala_es_ujratemetese.

  9 NN: Thökököly Imre hamvai Késmárkon. In: Politika 1904 |Augusztus. Dostupné na: http://www. 
huszadikszazad.hu/1904-augusztus/politika/thokoly-imre-hamvai-kesmarkon. 

10 Protokol der Verhandlungen des evang. Gemeinde... (nečitateľné) Freistadt Kesmark... (nečitateľ-
né) von 8. Marz 1885 bis 12. Dez. 1909. Archív ECAV v Kežmarku, CA 2151.

11 NN: Die Beisetzung der Gebeine Thökölys. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 12, 23.3.1905, s. 2.

mohli umiestniť pozostatky kniežaťa. 
Drevený kostol sa hneď vylúčil, hoci 
v skutočnosti by sa tam patrilo uložiť 
Thökölyho pozostatky. Hostia sa vybrali 
do nového kostola a hradu, kde si veľmi 
dôkladne poobzerali hradnú kaplnku. Ve-
čer sa na ich počesť konal v hoteli Freyer 

Artikulárny kostol v Kežmarku - najstaršia rytina
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12 BRUCKNER, Győző: Késmárk és a Thököly család. In: Közlemények Szepes vármegye múlt-
jából, r. 1, 1909, č. 1 - 4. BRUCKNER, Győző: Kesmark und die Familie Thököly. Késmárk 1910. 
BRUCKNER, Győző: Késmárk és a Thököly család. Löcse 1909. 

13  Napr. BRUCKNER, Győző: Gróf Thököly Imre késmárki udvartartása. In: Közlemények Szepes 
vármegye múltjából, r. 6, 1914, č. 1, s. 1-30. BRUCKNER, Győző: Kuruc mozgalmak Késmár-
kon. Különös tekintettel az 1709-iki ostroma. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából,                                      
r. 1, 1909, s. 1-19. BRUCKNER, Győző: Késmárk szabad királyi város müemlékei. Eperjes, 
1908. BRUCKNER, Győző: A Késmárki céhek jog- és müvelödéstörténeti jelentösége okirattárral.                     
Miskolc 1941. BRUCKNER, Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen I. 
Budapest 1922. 

14 NN: Betreff des Zeitpunktes... In: Karpathen-Post, r. 26, č. 11, 16.3.1905, s. 3.
15 SCHWARZ, Karl: Hirdetmény - Kundmachung. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 12, 23.3.1905, s. 1.
16 BARÁTHOVÁ, Nora (zost.) a kolektív: K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. Kežmarok  

2014.

banket za účasti predstaviteľov mesta a kežmarských škôl. Bol prítomný aj 
Aladár von Burgyán – poslanec uhorského parlamentu za kežmarský volebný 
obvod v rokoch 1905 – 1917. Zsilinszkému sa zrejme najviac páčila hradná 
kaplnka, lebo si ju šiel zase dôkladne poobzerať aj v druhý deň, potom na-
vštívil tkáčsku školu, ktorá vznikla ako prvá svojho druhu v Uhorsku. Stre-
tol sa aj s Dr. Viktorom Brucknerom, profesorom gymnázia zo Spišskej No-
vej Vsi, ktorý ho oboznámil s plánom napísať monografiu o rodine Thököly                                                                                                        
a o kežmarskom hrade, avšak konečným výsledkom bola len štúdia bez pod-
pory vlády a menšie publikácie.12 Bruckner istý čas žil v Kežmarku u svojich 
bratov pedagógov Karola a Ota, napísal viacero diel o tomto meste, ako aj                                                       
o celom Spiši; bohužiaľ, ani jedno sa dodnes nepreložilo do slovenského ja-
zyka, hoci všetky sú svojím spôsobom jedinečné a s údajným nacionalizmom 
nemajú absolútne nič spoločné.13  

V Kežmarku síce rozhodnutie nepadlo, ale mesto už považovalo za sa-
mozrejmosť, že Thökölyho pozostatky budú uložené v jeho rodisku. Kežmar-
ský týždenník Karpathen-Post dokonca písal v marcovom čísle, že Rákócziho 
pozostatky prevezú do Košíc najskôr v auguste alebo septembri už roku 1905  
a popritom by sa mohli previezť aj Thökölyho pozostatky do Kežmarku.14 
Mesto potešil aj prísľub, že akt prenesenia bude národnou slávnosťou a všetko 
sa bude hradiť zo štátnych trov. Podľa toho začalo mesto aj konať. Mešťa-        
nosta Dr. Karol Schwarz v mene vedenia mesta vypísal dňa 21. marca súbeh  
na úpravu priestoru pred hradom – išlo o zemné, kamenárske a dlažobné 
práce.15 V roku 1901 totiž veľký požiar zničil strechy hradu, časť atík, južnú                                                                                                                                            
a západnú časť parkánového múru a domčeky, ktoré stáli naľavo od vstupnej 
veže. Ruiny domčekov a parkánového múru s predsunutou baštou sa síce      
odstránili, ale priestor pred hradom ostal neupravený, kým hrad sa čiastočne 
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17 NN: Die Regulierung des Thököly Platzes. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 29, 20.7.1905, s. 2.
18 Kincses, Katalin Mária: Minden különös ceremonia nélkül. A Rákóczi-kultusz és a fejedelem ham-

vainak hazahozatala. In: Hadtörténelmi Közlemények 2003, č. 1. Dostupné na: http://epa.oszk.
hu/00000/00018/00023 /10.htm.

19 NN: Die Asche Thökölys. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 28, 13.7.1905, s. 2.
20 Kincses, Katalin Mária: Minden különös ceremonia nélkül. A Rákóczi-kultusz és a fejedelem ham-

vainak hazahozatala. In: Hadtörténelmi Közlemények 2003, č. 1. Dostupné na: http://epa.oszk.
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dal do poriadku – nadstavala sa vstupná veža, dostavali chýbajúce atiky juž-
ného múru, opravili sa poškodené omietky a pod.17  

Práce na úprave a dokonca aj vytvorení parku postupovali veľmi rýchlo                
– na tento účel sa určila suma vo výške 5 000 korún, navyše sa medzi obyva-
teľmi mesta konala aj zbierka – nazbieralo sa okolo 1 400 korún a v júli 1905 
sa práce skončili.18 Už vtedy padol pomerne odvážny návrh, aby sa od ma-
jiteľov vykúpili a zbúrali domy aj napravo od vstupnej veže, čím by vynikla  
celá stavba hradu vo svojej kráse, čo sa realizovalo až o 100 rokov. 

Odrazu však prišlo k nečakanému zvratu. Kežmarčania netušili, že Zsi-
linszky ešte 29. marca 1905 napísal list ministrovi kultúry v tom zmysle, že 
nový kostol nezodpovedá tomu, aby sa v ňom uložili pozostatky Thökölyho, 
hradnú kaplnku katolícka cirkev evanjelickej nemieni vrátiť, a preto Zsilin- 
szky odporúča uložiť pozostatky v Prešove.18 Minister zasiahol a v júli 1905                                                                                                                                            
na svojom zasadnutí sa Krajinský výbor pre výtvarné umenie (Landes 
Ausschuss für bildende Künste) rozhodol požiadať uhorskú vládu, aby sa 
Thökölyho pozostatky spolu s náhrobným kameňom umiestnili v Prešove,                                                   
a nie v Kežmarku!19 Prešovčania argumentovali tým, že Thököly tam štu-     
doval. Podľa Prešova by prípadné umiestnenie Thökölyho pozostatkov v Kež-                                                                                                                                         
marku nezodpovedalo ani jeho prianiam v závete. Na to zareagoval už aj 
spišský župan a 25. júla 1905 napísal list predsedovi vlády, že sa s úžasom 
dopočul, vraj pozostatky kniežaťa budú v Prešove, a nie v Kežmarku. Tak isto 
písomne zareagovali na adresu predsedu vlády aj slobodné kráľovské mesto 
Kežmarku a miestny cirkevný zbor.20  

V skutočnosti ani jedno z miest nemalo v tom čase prevahu maďarského 
obyvateľstva. Prešov bol multinárodný tak isto ako Kežmarok. Napr. podľa 
sčítania obyvateľstva z roku 1901 bolo v Kežmarku 5 606 obyvateľov, z toho 
3 408 Nemcov, 1 074 Slovákov a 952 Maďarov. Bolo však samozrejmosťou 
rozprávať po nemecky, maďarsky, dokonca ešte aj po latinsky – hlavne inte-
ligencia, ale tak isto aj po slovensky – v spišskom nárečí, nie však v goralčine.

Rozhodnutie o zmene nepríjemne prekvapilo nielen Kežmarok. Dňa                                           
1. augusta 1905 navštívil Kežmarok generálny dozorca evanjelickej cirkvi                  
v Uhorsku barón Dezider Prónay. Prišiel aj so svojou rodinou, prezrel si mesto 
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a povedal, že on je za to, aby sa Thökölyho pozostatky umiestnili v Kežmar-
ku.21 Dňa 23. augusta prichádza na pozvanie mesta a cirkvi aj uznávaný his-                                                                                                                                      
torik Koloman Thaly. Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby sa Thökölyho  
pozostatky uložili v Kežmarku, a nie v Prešove, pretože ani jedno mesto                                                
v Uhorsku nemá na Thökölyho také právo ako Kežmarok.22  

Na druhej strane nezaháľal ani Prešov. Svedčí o tom článok neznámeho  
autora, uverejnený v Kaschauer Zeitung – Kassa-Eperjesi Értesítő.23 Uvádza 
sa v ňom: Ako je známe, medzi mestami Kežmarkom a Prešovom sa vedie 
boj o to, v ktorom meste sa umiestnia pozostatky Thökölyho. Dňa 13. sep-                                                                                                                                  
tembra sa konalo ohľadom tejto veci zasadnutie municípia mesta Prešov                                                                     
a rozhodlo, že k ministerskému predsedovi pošle deputáciu so žiadosťou, aby 
určil Prešov za miesto pochovania. Deputácia ministrovi (takto je uvedené 
v článku, kým predtým sa písalo o ministerskom predsedovi – poznámka                          
N. B.) vysvetlí, že Kežmarok nie je v stave poskytnúť pozostatkom Thökö- 
lyho dôstojné miesto na odpočinok, ale na druhej strane je tu vo výhľade 
tejto možnosti starý, prešovský, evanjelický, barokový kostol. Kežmarok má 
len jedno súce, vyhovujúce miesto pre umiestnenie pozostatkov – hradnú ka-                                                                                                                         
plnku, ktorá ale teraz patrí katolíckej cirkvi; nový kostol nie je zabezpečený 
proti požiaru a k plánovanému účelu sa nehodí ani svojím secesným výzo-
rom. (Kostol je postavený v eklektickom slohu, nie secesnom – pozn. N. B.)                                                                   
V prospech Prešova hovorí aj skutočnosť, že Thököly v tomto meste študo-
val a že Prešov svoje majetky a krv obetoval v Thökölyho bojoch. Deputácia                          
v týchto dňoch odcestuje do Budapešti.

Začiatkom októbra 1905 prišla do Kežmarku krajinská pamiatková komi-
sia (Landeskomission für Kunstdenkmäler) pozrieť si nový evanjelický kostol. 
Komisii sa mohutné priestory kostola zapáčili a navrhla, aby sa pozostatky 
kniežaťa uložili práve tam. Je skutočne otázne, či v Kežmarku boli dve rozdie-
lne komisie, alebo len tá istá, ale s inými ľuďmi, resp. názvy komisie či komisií 
si náhodou nepoplietol vydavateľ novín. Podľa Karpathen-Post treba za to 
rozhodnutie poďakovať Kolomanovi Thalymu a poslancovi Burgyánovi.24  

Keď sa o tom dozvedel Prešov, rozhodol sa zostaviť novú deputáciu                           
z členov magistrátu a evanjelického kolégia a poslať ju za ministrom škol-
stva a kultúry Albertom Berzeviczym.25 Misia bola úspešná, hoci ministrom 
už bola iná osoba. Nový minister školstva a kultúry Juraj Lukács na prího-

21 NN: Baron Desiderius Prónay. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 31, 3.8.1905, s. 2.
22 NN: Thaly in Késmárk. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 34, 24.8.1905, s. 2.
23 NN: Die Beisetzung Thökölys. In: Kaschauer Zeitung, r. 67, č. 109, 19.9.1905, s. 1. Článok prebral 

aj Karpathen-Post, r. 26, č. 38, 21.9.1905, s. 2.
24 NN: Die Asche Thökölys. In: Karpathen-Post, r. 26, č. 42, 19.10.1905, s. 3.
25 NN: Auf Thököly Asche... In: Karpathen-Post, r. 16, č. 43, 26.10.1905, s. 3.
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vor starého ministra Berzeviczyho a Eugena Szmrecsányiho za Šarišskú žu-                                                                                                                                         
pu (aj Berzeviczy odtiaľ pochádzal) rozhodol, že Thökölyho pozostatky sa 
predsa len uložia v evanjelickom kostole v Prešove.26 Pravdepodobne sa pri- 
hovoril aj ministerský sekretár Dr. Michal Zsilinszky. Na vhodnosť prešov- 
ského kostola upozorni aj budapeštiansky architekt Vojtech Schulek.27  

V roku 1905 a 1906 sa spor preniesol aj na strany novín, napr. maďar-
ského denníka Egyetértes (tam sa uverejnil prvý článok 15. decembra 1905), 
prešovského týždenníka Eperjesi Lapok, košického „dvojdenníka“ Kaschauer 
Zeitung a kežmarského týždenníka Karpathen-Post. Za Prešov „bojoval“ Dr. 
Karol Flórián, profesor právnickej akadémie prešovského kolégia, člen zboro-
vého, seniorálneho i dištriktuálneho predstavenstva, ktorý písal v mene miest-
neho Thökölyho výboru, argumenty vyvracal profesor kežmarského gymnázia 
(nieslo stále názov lýceum) Dr. Eugen Oppel.28  

Spor spojený s diskusiou vyvolal článok Dr. Flóriána Erkölcstelen                              
a Thököly hamvak körül (Nemorálnosť okolo Thökölyho pozostatkov),29 kto-
rý bol uverejnený v Eperjesi Lapok a autor v ňom uvádzal tri sporné body                      
v riešení uloženia pozostatkov Imricha Thökölyho v Kežmarku: 
1.  Podľa Prešova je ťažko tvrdiť, že Thököly bol kežmarským zemepánom, 

lebo v Kežmarku žil ako dieťa a pri konfiškácii majetkov roku 1670 mal  
len 14 rokov. 

Kežmarok odporuje: ku konfiškácii došlo 6. novembra 1671 a Šte-                  
fan II. zomrel roku 1670. Imrich bol jediným dedičom. Cez svoje povsta-
nie Kežmarok viackrát obsadil. V závete nechal Kežmarok Rákóczimu. 

Skutočnosť: ani jeden nemá pravdu. Kežmarok sa spod zemepanskej 
nadvlády hradu vykúpil od rodiny Thököly za 50 000 zlatých ešte v roku 
1651. Hrad síce ostal ešte majetkom Thökölyovcov, ale po konfiškácii cisá-
rom ho vlastnil Ferdinand Rueber a od roku 1702 mesto Kežmarok. 

2.  Prešov hovorí o spornom mieste pochovania pozostatkov kniežaťa. Pred-
kovia Imricha sú pochovaní v katolíckom Kostole sv. Kríža, ktorý bol                              
za čias Thökölyovcov vo vlastníctve protestantov, ani tam Imrich nemôže 
byť pochovaný. Prešov zdôrazňuje, že Imrich chodil v ich meste do školy. 
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Kežmarok odpovedá: do svojich jedenástich rokov chodil Thököly 
do školy v Kežmarku a len na naliehanie Štefana Vitnyédiho a Ostrositha 
(priaznivci kolégia) pustil Štefan II. syna Imricha do Prešova, ale upro- 
stred roku 1670 ho zavolal domov. Jeho vychovávatelia Dávid Absolon                  
a Andrej Hieronym ho vzali potom na kolégium do Nagy Enyed, kde štú-
diá skončil. 

Skutočnosť: nie je známe, že by bol Imrich navštevoval kežmarské 
evanjelické gymnázium priamo v čase, keď hrad bol v stálom nepriateľstve 
s mestom. Mohol mať však odtiaľ privátnych učiteľov. 

Obe strany sa vzácne zhodli v tom, že najlepšie by bolo pozostatky 
Imricha uložiť v hradnej kaplnke, ale tá patrí katolíckej cirkvi. Baro-                       
ková kaplnka bola postavená v rokoch 1657 –1658 a odpočívala v nej                  
matka Imricha Thökölyho Mária Gyulaffy. V období silnej rekatolizá-
cie bolo mesto už roku 1717 požiadané, aby pôvodne evanjelickú hrad-
nú kaplnku vydalo katolíkom, čo sa však stalo skutočnosťou až 28. apríla 
1745. Roku 1776 sa vlámali do krypty cisárski husári, cínovú truhlu roz-                                                                                                                                        
bili a kosti mŕtvej rozhádzali po celom nádvorí. Originálny náhrobný                     
kameň bol na prelome 19. a 20. storočia prevezený do Budapešti, jeho 
kópia s latinským textom je už nečitateľná. Katolícka cirkev svoje pravi-
delné obrady odbavovala v kaplnke takmer až do konca II. svetovej vojny.

Kežmarok argumentuje: Imrich Thököly bol kežmarským rodákom                  
a jeho meno sa vždy spájalo s týmto mestom a hradom. Do hradnej kaplnky 
sa umiestniť jeho pozostatky nemôžu, ale je tu nový reprezentačný evan- 
jelický kostol z roku 1894. 

Prešov protestuje: nový kostol môže padnúť za obeť požiaru a navyše 
je postavený na potupnom mieste bývalej vodnej priekopy, ktorá obkole-
sovala kežmarské opevnenie. Thököly predsa žiadal, aby bol pochovaný                                        
v uzavretom meste, obkolesenom obrannými múrmi. 

Kežmarok v osobe Dr. Oppela odpovedá: Ani jeden objekt nie je                   
uchránený pred požiarom. Ak kežmarský kostol stojí na mieste priekopy, 
prešovský evanjelický kostol vlastnili istý čas jezuiti. 

Skutočnosť: Mestská priekopa v tom čase neexistovala už cca 150 ro-
kov. O obranných múroch na začiatku 20. storočia ťažko hovoriť – zacho-
val si ich Bardejov, Levoča a ešte niektoré mestá, ktoré sa však o pozo-
statky Thökölyho neprihlásili. V ostatných mestách – ako aj v Kežmarku 
– ostali len zvyšky opevnenia. Čo sa týka požiaru, je to smiešny argument. 
Prešovský kostol bol v rukách jezuitov vyše sto rokov, kým kežmarský 
kostol patril vždy len evanjelikom.

Kežmarok s dávkou zlomyseľnosti vykričal Prešovu aj to, že kým 
Thökölyho povstalecké vojská boli v Kežmarku už v lete 1678 a obyvatelia 
kurucov prijali za svojich, Prešov proti Thökölyho vojskám ešte bojoval.
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3.  V čom spočíva nemorálnosť? Dr. Oppel ironicky zareagoval, že na to by 
mal odpovedať ten, kto pracuje v politike, ale poslanec Burgyán radšej ml-
čal. Záverečné slová profesora: Keďže Imricha Thökölyho volajú ešte stále 
kežmarským grófom, nemá okrem Kežmarku iné mesto právo na jeho po-
zostatky. 

Tento spor vyvolal nechtiac ďalší, a to medzi vtedajšími spišskými his-
torikmi. Ohľadom vlastníckych práv hradnej kaplnky sa pohádali Dr. Oppel                     
a Dr. Viktor Bruckner.30 Ale ani jeden, ani druhý svojho súpera o svojej prav- 
de nepresvedčil.

V oboch mestách pracovali tzv. Thökölyho výbory, niekedy nazývané aj 
komisiami, aj obe evanjelické cirkvi vyslovili súhlas s umiestnením pozostat-
kov kniežaťa práve v tom ich meste. Zaujímavosťou je, že známa maďarská 
maliarka barónka Stina (Ernestína) Braunecker namaľovala dva rovnaké por-
tréty Imricha Thökölyho podľa originálu v Londýne. Jeden bol pre Národné 
múzeum v Budapešti, druhý pre mesto Kežmarok (teda nie pre Prešov!). Zave-
sili ho do veľkej zasadacej siene radnice.31 (Dnes sa obraz nachádza v expozí-
cii rodiny Thököly v Múzeu v Kežmarku vo vstupnej veži hradu.) 

Kežmarku sa zastal v skutočnosti aj ten najpovolanejší historik Dávid               
Angyal, ktorý napísal dvojdielnu monografiu Késmárki Thököly Imre. Pobú-                                                                                                                                            
rilo ho tvrdenie Flóriána, že mladý Thököly už nebol dedičným pánom kež-
marského hradu a že na Spiši nemal viac majetkov (rodina vlastnila ešte  
kaštieľ v Spišskom Štiavniku a pozemky mala v mnohých obciach). Na dru-
hej strane ocenil zas väčší význam Prešova v Thökölyho povstaní – mesto sa 
proti cisárskemu vojsku bránilo až do septembra 1685. Angyal prehlásil, že 
by radšej videl pozostatky kniežaťa v Kežmarku, pričom nemusí byť uložený                                                           
v hrade, ale ako si žiadal v závete – v evanjelickom kostole. Svoj článok                                                                                              
končí zaujímavou a trochu alibistickou vetou: Ale keby v Kežmarku z hoci-   
jakého dôvodu sa nedalo nájsť vhodné a primerané miesto na uloženie pozo-
statkov, vtedy v prvom rade musíme myslieť na Prešov.32

30 BRUCKNER, Győző: A késmárki várkápolna történelmi jogilletéssége. In: Karpathen-Post,                        
r. 27, č. 5, 1.2.1906, s. 1-2. BRUCKNER, Győző: A Thököly hamvakat Késmárknaj kérjük.                           
A várkápolna történelmi jogilletősége. In: Szepesi Lapok, r. 22, č. 13 a 14, 1906, s. 1-2. OPPEL, 
Jenő: Vita a Thököly hamvak körül. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 6, 8.2.1906, s. 1. BRUCKNER, 
Győző: Még egynéhány szó a késmárki várkápolna jogtörténelméhez. In: Karpathen-Post, r. 27,                   
č. 7, 15. 2. 1906, s. 1. 

31 (dlr): Eine neue Sehenswürdigkeit in Késmárk. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 30, 26.7.1906 s. 3  
32 ANGYAL, Dávid: Késmárk és Eperjes vitája. In: Századok - A magyar történelmi társulat közlöny, 

r. 40, č. 4, 1906, s. 373 – 375. 
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Keď novinová vojna medzi Kežmarkom a Prešovom neustávala, ba stále 
viac sa stupňovala, pričom obidve mestá vychádzali na radosť iných miest 
pomaly už aj na posmech, bol nútený zasiahnuť samotný ministerský predseda 
Géza Fejerváry a napísal vedeniu oboch miest list. Kežmarskému mestské-
mu zastupiteľstvu prípis predložili dňa 9. marca 1906.33 Barón Fejérváry píše:                                                                                                                                    
Záležitosť ohľadom pozostatkov Thökölyho medzi Kežmarkom a Prešovom na-
dobudla neblahé rozmery. "Vojna" sa preniesla aj na politickú scénu, prebieha 
v novinách aj teraz, a preto považujem za svoju povinnosť urobiť tomu z hľa-
diska národnej úcty koniec. Domnievam sa, že najpokojnejšie riešenie dosiah-
neme prostredníctvom vrchnosti, keď obe mestá pošlú nezainteresovaných mu-
žov a ja v záujme veci poviem konečné rozhodnutie. Z mojej strany poprosím 
o účasť Dr. Michala Zsilinszkého, Dr. Kolomana Thalyho a Dr. Ľudovíta Tha-
lóczyho – členov Maďarskej akadémie vied, preto prosím Kežmarok, aby mi 
poslal meno jedného človeka, ktorého vyšle. Tak isto som o to poprosil Prešov. 
Z oboch cirkví sa majú poslať 2 + 2 muži, spolu teda 3 + 3 muži, dohromady 
ich bude 9. Na základe ich mienky sa sporné veci vyriešia. Dané v Budapešti, 
dňa 17. februára 1906, podpísaný barón Fejerváry.

Rozhodcovskú komisiu napokon nezvolal Dr. Fejérváry, ale už nový                      
ministerský predseda Dr. Alexander Wekerle, ktorý postupoval v duchu svoj- 
ho predchodcu a vyslovil žiadosť, aby sa pokojnou cestou obe strany dohodli. 
Zápisnicu zo zasadania uverejnil v plnom znení Karpathen-Post 34 a zrejme                 
aj iná tlač.

Schôdza oboch súperiacich strán sa uskutočnila na pôde Maďarskej aka-
démie vied v Budapešti dňa 22. mája 1906. Sedeniu predsedal Dr. Michal 
Zsilinsky (naklonený Prešovu), poverencami vlády boli Dr. Koloman Thaly 
(naklonený Kežmarku) a Dr. Ľudovít Thallóczy (zatiaľ neutrálny). Prešov                 
zastupoval dekan právnickej akadémie kolégia Dr. Karol Mikler, za cirkev 
prišli kňaz Ľudovít Draskóczy a Dr. Karol Flórián. Kežmarok zastupoval                                            
poslanec Aladár Burgyán, za cirkev boli prítomní farár Fridrich Dianiška                                                                                                              
a Dr. Eugen Oppel, ktorý síce nebol členom cirkevnej rady, ale ako profesor 
evanjelického gymnázia (lýcea) patril pod vedenie cirkvi. 

Zasadanie začalo rázne. Poslanec Burgyán požiadal priamo vyslancov               
Prešova, aby odstúpili od svojej požiadavky, lebo Kežmarok má prednost-
né právo na Imricha Thökölyho. Dr. Mikler to právo síce pripustil, ale ne-
mienil odstúpiť bez obžaloby z antivlastenectva. Opäť operoval troma bodmi                             

33 NN: Vom Zeitgeist. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 10, 8.3.1906, s. 3. 
34 NN: Az országos Thököly-bizottság 1906. május 22-én, d. u. 5 órakor a m. tud. Akadémia kistermé-

ben tartott ülésének jegyzőkönyve. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 24, 14.6.1906, s. 1 – 2.
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35 (ANGYAL, Dávid.): Késmárk és Eperjes vitája... In: Századok - A magyar történelmi társulat  
közlöny, r. 40, č. 6, 1906, s. 574. 

– nemožnosťou hradnej kaplnky, nevhodnosťou nového kežmarského kosto-
la a uprednostnením prešovského kostola. Kežmarok pochopiteľne oponoval                                                                                                         
a rokovanie dostávalo charakter hádky. Napokon sa museli ujať slova tí naj- 
povolanejší – historici, pretože videli, že takto spor nikam nepovedie. 

Dr. Koloman Thaly, takmer 70-ročný uznávaný odborník na povstania 
uhorskej šľachty, vyhlásil: ani jedno mesto nie je tak spojené s Thökölyho                              
menom ako Kežmarok. Aj izmidský náhrobok hovorí o Thökölym z Kež-  
marku. Chváli Prešov za jeho vlasteneckú iniciatívu, ale veď už má svojich 
24 mučeníkov, ktorých dal popraviť cisársky generál Antonio de Caraffa                                                                                                                                     
roku 1687 práve preto, že sa údajne zapojili do povstania Imricha Thökö-                                
lyho. Do kežmarskej hradnej kaplnky pozostatky Thökölyho nemôžu ísť.                                                                                                                                      
Nový kostol síce nie je najlepším umeleckým dielom (!), ale Thaly odporú- 
čal, aby sa prerazila stena kostola a pristavala kaplnka v neobarokovom štý-
le. Svoju reč ukončil konštatovaním, že Kežmarku nemožno uprieť prvenstvo 
historického práva na Thökölyho pozostatky a preto on ako historik mu dáva 
svoj hlas. 

Dr. Thalóczy ako druhý povedal, že najjednoduchšie by bolo bývalo po-
zostatky umiestniť v Budapešti a nedošlo by k žiadnym sporom, ale hrdinovia 
patria tam, kde sa narodili alebo kde pôsobili. Tiež hlasoval za to, aby pozo-
statky Thökölyho získal Kežmarok.

Predseda „poroty“ Dr. Zsilinszky k tomu nič nedodal a musel vysloviť roz-
hodnutie, proti ktorému už nebolo možné odvolanie: keďže väčšina výboru 
hlasovala za Kežmarok, odporúčal vláde, aby pozostatky Imricha Thökölyho 
boli umiestnené v kežmarskom, novom, evanjelickom kostole. 

Nie je známe, čo malo predstavovať proklamované „antivlastenectvo“. 
Snáď to, že sa doslovne nedodržal Thökölyho závet? Pre začiatok 20. storočia 
však už nebol reálny. Alebo to, že sa pozostatky umiestnili do mesta, v ktorom 
nežila väčšina Maďarov, ale väčšina Nemcov a dokonca ešte aj Slovákov?

Spor Kežmarok – Prešov sa teda definitívne skončil, hoci v podstate ho  
môžeme považovať za zbytočný, ak nie priamo za frašku, ktorá de facto predĺ-
žila termín dovozu pozostatkov z Istanbulu. O akú prestíž išlo v tomto spore? 
Jediná možnosť – o vlasteneckú. Predpokladajme, že skutočnú, a nie pred-
stieranú za účelom zapáčiť sa vrchnosti. Konečné vyriešenie sporu kvitoval 
aj Dávid Angyal v časopise Századok, ktorý vydávala Maďarská historická 
spoločnosť.35 Vedenie mesta Kežmarku sa odmenilo Kolomanovi Thalymu 
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čestným občianstvom, ktoré dostal na mimoriadnom nedeľnom (!) mestskom 
zastupiteľstve dňa 26. augusta 1906.36  

Dátum prenesenia pozostatkov a spôsob ich uloženia nebol istý ešte ani                                                  
v polovici júla – to konštatovalo zasadnutie cirkevnej rady (teraz presbyter-
stvo, pozn. N. B.) a konventu 15. júla 1906.37 Isté bolo len to, že knieža  bude 
odpočívať v novom kostole, nad čím prejavili prítomní veľkú radosť a vy-
slovili poďakovanie všetkým osobám, čo sa o to zaslúžili. Zasadanie pres-
byterstva dňa 17. októbra už bolo veľmi konkrétne. Najprv sa určilo, kto dá 
vence – mala dať cirkev a školy pod ňu patriace – gymnázium (lýceum), ľu-
dová škola a dievčenská meštianka. Zvlášť boli poverení ľudia pre ubytova-
nie, stravovanie, pre výzdobu a pre udržanie poriadku v kostole, nakoľko tam                                                                                                                                       
žandári nesmeli vstúpiť. V laviciach sa určili miesta pre hostí, ostatní cirkev-
níci podľa starého zvyku mali sedieť osobitne muži a zvlášť ženy. Bol určený 
aj program,38 ale napokon bol zmenený. 

Nezaháľalo ani vedenie mesta. Thökölyho komisia pracovala pod vedením 
mešťanostu Dr. Schwarza a bola spojená aj s miestnou evanjelickou cirkvou. 
Osobitne pracoval prípravný výbor a ďalší výbor pre výzdobu mesta. Keďže 
také isté výbory boli aj v evanjelickej cirkvi, pochybujeme o ich duplicite, 
keďže to mal byť sviatok mesta a cirkvi, ako aj celej krajiny. 

36 NN: Koloman Thaly - Ehrenbürger Késmárks. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 35, 30.8.1906, s. 2. 
 NN: Thaly Kálmán... In: Századok - A magyar történelmi társulat közlöny, r. 40, č. 7, 1906,                        

s. 674 – 675. 
37 Jegyzőkönyv a késmárki ág. h. ev. egyházközségnek 1906 évi július hó 15-én megtart ott egyházta-

nácsi és egyházi közgyüléséről. In: Protokol der Verhandlungen des evang. Gemeinde... (nečita-
teľné) Freistadt Kesmark... (nečitateľné) von 8. Marz 1885 bis 12. Dez. 1909, s. 284 – 287. Archív 
ECAV v Kežmarku, CA 2151.

38 Jegyzőkönyv a késmárki ág. h. ev. egyházközség tanácsnának 1906 évi október hó 17-én tartott ülé-
séről. In: Protokol der Verhandlungen des evang. Gemeinde... (nečitateľné) Freistadt Kesmark... 
(nečitateľné) von 8. Marz 1885 bis 12. Dez. 1909, s. 288 – 293. Archív ECAV v Kežmarku, CA 
2151.

V prvom rade sa rozhodlo 
sa o vyzdobení domov – na 
každom jednom dome musela 
visieť uhorská zástava a kaž-
dý dom musel byť vyzdobený                      
nielen zástavami, ale aj girlan-
dami v štátnych červeno-bielo-
zelených alebo v kežmarských 
žlto-modrých farbách. Mohol 
sa ozdobiť aj erbami Uhorska, 
Kežmarku alebo Thökölyho.                         
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39 NN: Thököly=Erinnerungs=Medaillen. In: Szepesi Hirnök, r. 44, č. 43, 27.10.1906. Strany ne-               
číslované.

   BRUCKNER, Győző (zost.): Késmárki Thököly Imre fejedelem emlékezete. Késmárk 1906.  
40 NN: Tájékoztató Thököly Imre fejedelem hamvainak hazaszállítása... Késmárk 1906.  

Ozdobili sa aj stĺpy verejného osvetlenia. Mesto malo mať vo dne i ve-                                                                                                                                         
čer slávnostné osvetlenie. Na uliciach sa mali postaviť tri víťazné oblúky                     
– pred vstupom na Ulicu Ľudovíta Kossutha (dnes Ulica Dr. Alexandra), medzi 
radnicou a redutou a pred hradom. (Vieme však len o realizácii prvého oblúka, 
pozn. N. B.) Školáci dostali na 29. – 30. októbra voľno. Do škôl sa nasťahovalo 
cca 400 žandárov, ktorí mali udržiavať poriadok, pretože sa očakávalo veľmi 
veľa hostí nielen z blízkeho okolia, ale i z celého Uhorska. Ubytovanie bolo 
pre mesto najväčším problémom – jeho predstavitelia vyhlásili, že ubytovanie 
hostí musí každý kežmarský obyvateľ pokladať za svoju morálnu, vlasteneckú 
povinnosť. 

Na podujatí sa „priživili“ aj viacerí kežmarskí podnikatelia, napr. Jozef 
Nürenberger, ktorý obchodoval s drevom, dal postaviť pred radnicu tribúnu 
pre cca 500 ľudí – za miesto si musel každý záujemca zaplatiť. Cukrár Gustáv 
Prandl ponúkal za korunu špecialitu „Thököly-torta“, obchodník J. F. Wiesner 
zabezpečil vydanie pamätných medailí s vyobrazením kniežaťa a s červeno-
modrou stuhou, čo boli farby rodiny Thököly, zhotovil ich Ateliér na výrobu 
medailí Scheid v Budapešti,39 zaistil aj fotografovanie a po slávnosti ponúkal 
sadu cca 25 ks fotografií. Tlačiareň Pavla Sautera vydala pred slávnosťou           
v spolupráci s mestom a miestnou evanjelickou cirkvou dve brožúry.40 

Vedenie mesta odsúhlasilo na celé podujatie 10 000 korún s podmienkou, 
že časť bude hradiť aj Spišská župa a prispieť sľúbila aj vláda, hoci pred-
tým vyhlásila, že všetko bude sama financovať. Výzva k obyvateľom mesta                                  
obsahovala aj túto vetu: „Ma napság minden siker a pénztől függ.“ Slová-
ci hovoria podobne: „Dnes každý úspech – teda všetko záleží od peňazí.“                                                                                                                             
Od tej pamätnej maďarskej vety prešlo presne 110 rokov a situácia sa bohu- 
žiaľ nezmenila. 

Pozostatky veliteľov stavovských povstaní, ktorí svoj život ukončili                        
vo vyhnanstve v Turecku, bol prevziať Dr. Koloman Thaly, člen maďarskej                                                                                                                                        
akadémie vied, barón Július Forster, katolícky biskup a historik Viliam  
Franknói a Dr. Ľudovít Thallóczy. Po opätovnej identifikácii boli pozostatky 
kežmarského kniežaťa (lebka, kosti nôh a ďalšie bližšie neurčené kosti), ako aj 
ostatných uložené do cédrových truhlíc (niekde sa uvádza aj cyprusové drevo) 
a položené do medených rakiev. Z Istanbulu odplávala loď so siedmimi rak-
vami. Bol v nich uložený Imrich Thököly, jeho manželka Ilona Zrínyi s dcé-
rou Zuzanou, František Rákóczi, jeho syn Jozef, Mikuláš Bercsényi s prvou 
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manželkou Kristínou Csáky, Anton Eszterházy a Mikuláš Sibrik – Rákócziho 
dvoran. Loď Kelet (Východ) plávala z Carihradu do rumunskej Konstance, 
potom truhly naložili na osobitný vlak.

Dňa 27. októbra prešiel vlak s pozostatkami v obci Verciorova rumunskú 
hranicu a smeroval k sedmohradskému mestu – železničnému uzlu Orsova.                
Tu ich privítalo najvyššie predstavenstvo Uhorska na čele s premiérom We-                                                                                                                                         
kerlem. Boli tu prítomní aj dvaja vyslanci Kežmarku (mená nie sú uvedené, 
ale s určitosťou to bol farár Fridrich Dianiška41 a zrejme mešťanosta Karol                                                     
Schwarz) a dvaja vyslanci Spišskej župy. Veľmi pekným ekumenickým gestom 
(hoci vtedy sa ešte o ekumenii nehovorilo) bolo položenie vencov na truhly. 
Na Rákócziho truhlu, hoci bol katolík, dal veniec protestant, minister obcho-
du František Kossuth a na rakvu evanjelika Thökölyho položil veniec katolík,          
minister školstva Albert Apponyi. 

Dňa 28. októbra o 8.35 hod. prišiel vlak do Budapešti na tzv. Východnú 
stanicu (Keleti pályaudvar). Rakva s Thökölyho pozostatkami bola premiest-
nená do evanjelického kostola na Deákovej ulici, kde sa konala aj smútočná              
ekumenická bohoslužba. O 19.50 sa pohol vlak do Košíc, kde došiel ráno                                                                                                                                             
o šiestej. Vo vlaku v Košiciach ostali napokon len Thökölyho pozostatky, strá-
žené čestnou strážou, ktoré mali na druhý deň previezť do Kežmarku. Rákó- 
cziho pozostatky, jeho rodiny a priateľov boli uložené dňa 29. októbra 1906 
do košického Dómu sv. Alžbety. Uloženie Thökölyho pozostatkov sa konalo 
nasledujúci deň, 30. októbra 1906. 

Pochopiteľne, v Kežmarku už nežije svedok pompézneho prevozu Thö- 
kölyho do rodného mesta, a tak musíme vychádzať len z miestnej tlače Kar-
pathen-Post,42 ktorý vydal slávnostné číslo, venované Imrichovi Thökölymu  
1. novembra 1906 (č. 44) a v tom duchu pokračoval aj v ďalších číslach;                        
z levočského týždenníka Szepesi Hirnök (tu slávnostné číslo 43 vydali už 27. 
októbra), z týždenníka Vasárnapi Ujság (slávnostné číslo 45 vyšlo až 11. no-
vembra) a zo spomínaných príležitostných brožúr, vydaných v kežmarskej                    
tlačiarni P. Sautera v roku 1906. V líčení celého podujatia nachádzame aj                                                                                                                                            
menšie rozdiely, avšak už nemáme možnosť overiť si pravú skutočnosť. 

Dňa 30. októbra 1906 o jednej hodine po polnoci sa pohol osobitný vlak                     
s pozostatkami kniežaťa Thökölyho do Kežmarku. Cestou zastavoval vo via-
cerých staniciach, kde bol slávnostne prijatý. Vyzdobené boli aj ostatné stanice 
a staničky, pričom nielen železničiari, ale aj civili, ba i uniformovaní spiš-      
skí baníci s fakľami lemovali v noci cestu vlaku. Slávnostné prijatie bolo                                                                                                                     

41 FABINY, Tibor, Dr.: Thököly Imre Hamvai Budapesten. In: Evangélikus Élet č. 44, 2006. Dostupné 
na: http://www.evelet.hu/archivum/2006/ 44/073. 

42 NN: Beisetzung der Gebeine Thökölys. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 44, 1.11.1906, s. 2 – 3.
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v Margecanoch, na hranici Spišskej župy. Tu bola postavená atrapa – veža, 
napodobňujúca baštu kežmarského hradu. 

Do Kežmarku prišiel vlak ráno o ôsmej hodine. Sprievod, pozostávajúci                
z predstaviteľov vrchnosti a cirkvi, šiel tiež vo vlaku. (Tu sa správy rozchá- 
dzajú. Niekde sa spomína aj druhý vlak, v ktorom šli iba hostia.) V tej chví-
li, ako vchádzal vlak s rakvou, začali spievať maďarskú hymnu žiaci lýcea, 
chlapčenskej meštianskej školy a vyššej obchodnej školy spolu s miestnym 
mužským spevokolom, ktorý viedol učiteľ Vojtech Kintzler a začali zvoniť 
aj všetky kežmarské zvony. Ich zvonenie sprevádzalo celý sprievod mestom. 

Pred stanicou (potom to bola stanica pre nákladnú dopravu, pozn. N. B.) 
mal každý vyhradené miesto. Pred ozdobným baldachýnom v tvare šiatra, kde 
sa mala umiestniť medená rakva, ako aj po jeho oboch stranách, zaujali miesto 
prítomní členovia vlády. Prišli minister obchodu František Kossuth, minister 
školstva a kultúry Albert Apponyi, minister poľnohospodárstva Ignác Darányi, 
minister bez kresla Géza Josipovich – na starosti mal záležitosti Chorvátska, 
Slavónie a Dalmácie, potom prezident poslaneckej snemovne Július Justh, 
štátni sekretári Anton Günther, Vojtech Mezőssy a Juraj Tóth, riaditeľ štátnych 
železníc Július Ludwigh atď.; vyslanci hornej i dolnej snemovne parlamen-
tu, štátnych úradov a jednotlivých miest. Do Kežmarku sa presunuli z Košíc.                                                                                                                       
Priestor, rozprestierajúci sa od šiatra až po železničné koľajnice, bol vyhra-
dený pre kňazstvo, ktoré malo vykonať pohreb, ako aj pre vyslancov evan-                            
jelickej a reformovanej cirkvi. V šiatri, nachádzajúcom sa naľavo od sláv-                                                                                                                 
nostného baldachýnu, zaujali miesto zástupcovia neprotestantských cirkví                                          
a v šiatri, nachádzajúcom sa napravo, sa zhromaždili zástupcovia vrchnosti.

 Vstup do mesta – slavobrána
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V mene mesta prevzal rakvu z vlaku mešťanosta Schwarz (podľa progra-
mu ju mal prevziať mestský policajný kapitán Eugen Buchalla). Rakva bola 
prenesená z vlaku pod baldachýn v tvare stanu a uložená na katafalk čestnou 
strážou, ktorú tvorili riaditeľ lýcea Žigmund Karátsony, riaditeľ obchodnej 
školy Štefan Belóczy, bývalý hlavný notár Štefan Palcsó, predseda správnej 
rady kežmarskej banky Dr. Elemír Mattyasovszky, profesor lýcea Dr. Samuel                                                                                                                               
Bancik a hlavný notár Koloman Csiha. Rakva bola prikrytá hermelíno-           
vou purpurovou prikrývkou, na ktorej bola kniežacia koruna, meč a palcát. 
Tu mal slávnostnú reč minister František Kossuth a historik Koloman Thaly. 
Pieseň Thököly bujdosó híve, ktorú podľa textu Kolomana Thalyho zhudob-                                     
nil Koloman Farkas, zaspievali spoločné mužské spevokoly Kežmarku, Ľu-
bice a Spišskej Belej pod vedením Kintzlera. Potom čestná stráž umiest-                                                                                                                 
nila rakvu do ozdobeného pohrebného koča a začal sa zoraďovať slávnostný 
sprievod. Bol podobný ako deň predtým v Košiciach, avšak kratší. 

škôl a škôl z iných miest, napr. so svojou zástavou pochodovali študenti de-
brecínskeho kolégia; zástupcovia spolkov aj so svojimi zástavami, za nimi                                                                                                                                           
šiel na koni potomok povstaleckého rodu gróf Adam Vay, nesúci vo flóre 
zabalené rozhodnutie cisára Leopolda o vyhnanstve Thökölyho (to v progra-
me uvedené nebolo a ďalší neznámy autor uvádza, že niesol flórom zahalenú                    
štátnu zástavu, čo si mohol popliesť s nasledujúcimi radnými v sprievode),             
potom podľa programu kráčali radní páni, niesli pohrebnú kornetu (hoci kor-
neta je trúbka, zrejme ide o štvorcovú vlajku), za nimi šiel jazdec v brnení                    
so zlatým buzogáňom, koňa viedli dvaja zbrojnoši. 

Nasledoval čierny kôň pod prikrývkou, ozdobenou erbom kniežaťa, kto-
rej vlečku niesli dve pážatá. Koňa, ktorý mal zobrazovať bojového tátoša, 
viedli dvaja muži v uhorskom historickom vojenskom oblečení. Potom krá-                             
čal kežmarský spevokol (spomínajú sa dokonca hudobníci neznámej opery), 
za ním mali ísť tri pážatá, nesúce palcát, meč a kniežaciu korunu (nezrovnalosť 

Spišský župan a tzv  kuruci

Na čele sprievodu šli dvaja 
jazdci – policajti, za ním Eduard 
Zsedényi-Okolicsányi, člen verej-                                                                         
nosprávneho výboru Spišskej žu-                                                                    
py a súčasne bol aj jazdeckým 
kapitánom sprievodu, za ním 
štyria jazdci – trubači, nasledo-
valo ich spišské jazdecké ban-                                                                       
dérium v štvorstupoch, za nimi šli 
v osemstupoch vyslanci úradov 
zo Spišskej župy a iní hostia, po 
nich zástupcovia kežmarských 
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oproti vydanému programu – palcát mal niesť Mikuláš Fischer, podpredse-
da Uhorského karpatského spolku). Tieto predmety boli pravdepodobne atra-                                                                                                                                    
pami podobne ako štíty s erbom rodiny Thököly, ktoré sa dodnes zachovali       
v mauzóleu pri novom evanjelickom kostole. Potom šli zástupcovia evanje-
lickej cirkvi a reformovanej cirkvi pod vedením hlavného uhorského dozorcu 
evanjelickej cirkvi baróna Dezidera Prónayho a baróna Dezidera Bánffyho, 
ktorý bol v 90. rokoch 19. storočia ministerským predsedom a teraz zrejme 
zastával funkciu v reformovanej cirkvi. Nasledovali ich presbyteri kežmar- 
skej evanjelickej cirkvi pod vedením dozorcu Dr. Gregora Tátrayho a za nimi 
šli evanjelickí farári z celej krajiny. Nasledovala skupina kežmarskej čestnej 
stráže. Ďalší jazdci niesli tri lampáše, ktorých zmysel nám nie je známy. 

Pozostatky kniežaťa boli v pohrebnom voze červeno-zlatej farby, ktorý 
ťahalo šesť bielych koní, vedených šiestimi „kurucmi“ a s troma jazdcami. 
Vedľa truhly po oboch stranách išli tri a tri pážatá so štítom s erbami štátnymi 
a Thökölyho. Telesnú stráž tvorili aj podžupani Spiša, Šariša, Liptova, Oravy 
a Marmarošskej župy, ako aj kežmarský mešťanosta takým spôsobom, že po-
stupovali po oboch stranách voza. Po oboch stranách išlo aj 12 nosičov vosko-
vých fakieľ a 12 hajdúchov Spišskej župy. Za tým šli jazdci s dvoma lampášmi. 
Nasledovali potomkovia zo ženskej vetvy rodu Thököly, za nimi šli ministri, 
štátni sekretári a iní hostia. Nasledovali zástupcovia neprotestantských cirkví. 
Potom kráčalo predstavenstvo Spišskej župy pod vedením hlavného župana 
grófa Gézu Alapi Salamona (županom sa stal 14. mája 1906), za nimi ďalšie 
predstavenstvo Kežmarku a zástupcovia iných miest a žúp. Na konci  šla druhá 
časť spišského bandéria. 

Vyzdobené námestie so smútočným sprievodom
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Celý sprievod tiahol od železničnej stanice popod Michalský vrch cez Tri 
mosty ponad rieku Poprad a zamieril k Ulici Ľudovíta Kossutha. Na jej zači-
atku stál víťazný oblúk, zabočil cez Hlavné námestie a Hradnú ulicu do hradu. 
Sprevádzala ho hudba operného orchestra z bližšie neurčeného mesta, ktorý 
hral Rákócziho pochod a kurucké piesne. Speváci boli oblečení za vojakov 
generalissima Rákócziho vojsk Mikuláša Bercsényiho, ktorého pozostatky 
uložili spolu s Rákóczim pod košický Dóm. Po celej ceste bolo slávnostné 
osvetlenie, hoci pomerne chladný deň osvecovalo slnko. 

Keď vchádzal sprievod do hradu, vítalo ho z hradnej veže tárogató (dy-
chový hudobný nástroj). V hrade čestná stráž preložila rakvu s pozostatkami 
Thökölyho na katafalk pod ozdobný baldachýn. Do hradu mali mať prístup len 
členovia vlády, oboch snemovní, zástupcovia vrchnosti a mesta, ale dobové 
fotografie poukazujú na preplnené hradné nádvorie. Tu bola postavená tribúna 
v modro-červených farbách, kde vystúpili najvzácnejší hostia. Spojené muž-
ské spevokoly Kežmarku, Ľubice a Spišskej Belej pod vedením Kintzlera za-
spievali pieseň Thököly sírja, hudbu na slová Kolomana Thalyho zložil Kolo-
man Farkas. Slávnostnú reč mal predniesť Koloman Thaly, ale namiesto neho 
ju predniesol Dezider Prónay a po ňom Július Justh položil veniec na rakvu. 
Pieseň Béni Egressyho Szózat predniesli zmiešané spevokoly Kežmarku, lý-
cea, meštianskej a vyššej obchodnej školy opäť pod vedením Kintzlera a zatiaľ 
čestná stráž preložila rakvu opäť do koča, čakajúceho pred hradom. Z hradu 
vyšiel sprievod zase cez Hradnú ulicu, Hlavné námestie, pokračoval však rov-
no cez Ulicu kráľovnej Alžbety a zamieril k novému evanjelickému kostolu. 

Pohrebný koč z blízka
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Keď sa priblížil sprievod k radnici, z veže sa ozvalo tárogató a sprevádzalo 
sprievod až ku kostolu. Hudbu na tárogató aranžoval prof. Daniel Szentiványi. 

Keď zastal pohrebný voz pred kostolom, prevzali rakvu seniori potiské-
ho evanjelického dištriktu a umiestnili ju na purpurový katafalk na schodoch, 
vedúcich k oltáru. Dialo sa to pri zvukoch Smútočného pochodu na pamiatku 
Ľudovíta Kossutha od Szentiványiho. V pravom rohu kostola bol pripravený                                                                                                                  
štýlový sarkofág, nad ním stál fialový baldachýn v tvare šiatra, ozdobený 
Thökölyho erbom. 

Do kostola nemohol hocikto vstúpiť, na obmedzený vstup boli upozornené 
hlavne ženy43 (!), na prízemie sa šlo na červené vstupné karty, na chór pla-
tili biele karty, ale ten bol vyhradený výlučne pre spevokoly. Vstupný lístok                   
do kostola stál 20 halierov a za 30 halierov sa dala kúpiť aj vytlačená kázeň 
farára Dianišku – odporúčala sa hlavne tým, ktorí nemali možnosť sa do kosto-
la dostať.

43 NN: Tájékoztató Thököly Imre fejedelem hamvainak hazaszállítása... Késmárk  1906,  s. 14.
44 NN: Zur Thökölyfeier. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 45, 8.11.1906, s. 2.

Kostol mal bohatú smútočnú 
výzdobu v podobe čiernej dra-
périe a na jeho stenách už vise-
lo niekoľko desiatok vencov. 
Vence sa smeli doniesť len do 
29. októbra. Napokon sa počet 
vencov ustálil na 88, boli prine-
sené od najvyšších uhorských 
orgánov, jednotlivých žúp, bliž-
ších i vzdialenejších miest (napr. 

Budapešť, Koložvár, Komárno, Szeged, Debrecín, Bratislava, ale aj Poprad, 
Spišská Belá, Levoča atď.), od škôl (miestnych, prešovských, debrecínskych 
atď.), spolkov, jednotlivých cirkevných zborov, od potomkov ženskej vetvy 
rodiny Thököly, ale napr. aj od maliara Ladislava Medňanského s jeho príbuz-
nou Margitou Czóbelovou zo Strážok pri Kežmarku – potomkov šľachtickej 
rodiny Horváth Stansith.44 

Poriadok slávnostných služieb božích v maďarskom jazyku bol nasle-
dovný: Najprv zaspievali prvú strofu evanjelickej hymny Hrad prepevný                                                                                  
od Dr. Martina Luthera. K prítomným sa prihovoril viceprezident hornej 
snemovne parlamentu gróf Alexander Széchényi. Kázeň predniesol gemer-
ský hlavný senior Július Terray. Pieseň uhorských galejníkov zo 17. storočia 
zaspieval miešaný cirkevný spevokol pod vedením Kintzlera. S pozdravom                                                                                               
vystúpil aj hlavný cirkevný dozorca Prónay. Kežmarský spevokol zaspieval               
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aj pieseň z 18. storočia Rákóczy Ferenc imádsága, ktorú objavil Július Káldy                  
a slová zložil Koloman Thaly. Modlitbu pred oltárom a požehnanie pozostat-
kov vykonal biskup Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi Pavol Zelenka.                                                                                                                                    
Potom zaspievali druhú strofu Hradu prepevného. Bohoslužby sa skončili                                                                                                                                
štátnou hymnou. Pre hostí boli pred kostolom pripravené koče, ktoré ich                             
zaviezli na stanicu k mimoriadnym vlakom. Ministri a predstavitelia verejné-
ho života, búrlivo pozdravovaní verejnosťou, odchádzali osobitným vlakom                           
o 12.45.

Časť hostí šla do kasína oproti hotelu Kesmark, kde cirkev pripravila men-
šie pohostenie. Popoludní o 16.00 hodine sa odohral posledný akt slávnosti                                                                                                                                        
v novom kostole. Miestny evanjelický farár Fridrich Dianiška prevzal 
Thökölyho pozostatky s oduševneným prejavom. (Podľa programu sa tento 
akt mal odohrať na dopoludňajších bohoslužbách, čo by bolo logickejšie, ale 
Karpathen-Post píše jasne o podujatí, ktoré sa odohralo o 16.00 hod.). Potom 
v prítomnosti ostávajúcich hostí, cirkevných predstaviteľov, ako aj predsta-               
viteľov mesta Kežmarku a tunajšieho evanjelického zboru bol prijatý protokol, 
ktorý má nasledujúce znenie:

Protokol, prijatý 30. októbra 1906 v Kežmarku pri príležitosti umiestnenia 
pozostatkov Thökölyho v evanjelickom kostole. 

Pozostatky kniežaťa Imricha Thökölyho, odpočívajúce v Izmide v Malej 
Ázii, boli so súhlasom rozhodnutia Jeho kráľovského veličenstva a národa dňa 
27. októbra 1906 cez mesto Orsova privezené do vlasti, odkiaľ v sprievode 
vlády, zástupcov oboch snemovní, municípií a iných hodnostárov sa slávnostne 
previezli do Kežmarku a tu prostredníctvom vlády sa odovzdali zástupcom slo-
bodného kráľovského mesta Kežmarku a kežmarského evanjelického cirkevné-
ho zboru na zachovanie na večné časy. Títo zástupcovia sa týmto slávnostne 
osvedčujú, že pozostatky Imricha Thökölyho preberajú a budú ich naveky piet-
ne uchovávať. Tento protokol bol vyhotovený v troch rovnakých exemplároch: 
jeden exemplár bol odovzdaný vedeniu zemského archívu kvôli uchovaniu, je-
den exemplár bol daný mešťanostovi mesta Kežmarku a jeden exemplár kež-
marskému evanjelickému farárovi do ich archívov.45  

Potom bola prenesená truhla do miestnosti vedľa sakristie. Tým sa cir-   
kevná slávnosť skončila. Večer bolo mesto slávnostne osvetlené. V divadle,                
v sále na 1. poschodí v hoteli Kesmark (dnes reduta) sa odohralo predstavenie 
A regéczi kis harang, ktoré predviedla divadelná spoločnosť Szabadosa z bliž-
šie neurčeného mesta (v Debrecíne sa táto melodráma hrala tiež roku 1906). 

45  Protokol dodatočne podpísali aj ministri, ktorí boli v Kežmarku. Zatiaľ sa protokol v cirkev- 
nom archíve nenašiel – časť bola v rámci evakuácie odvezená pravdepodobne do Nemecka                      
na neznáme miesto.
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46 NN: Die Thököly-kommission. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 46, 15.11.1906, s. 2 – 3.
47 NN: Gemeinde Versammlung. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 49, 6.12.1906, s. 2.
48 NN: Die Thököly-kommission. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 46, 15.11.1906, s. 2 – 3.

Podľa obsahu hry na regéckom hrade trávil detské roky František Rákóczi II. 
a tu sa lúči pred odchodom do exilu po porážke povstania za zvukov malého 
zvonu. 

Po slávnostných dňoch pokračovali spomienky na národných hrdinov. 
Osobitné bohoslužby sa konali aj v nemčine – 4. novembra boli školské boho-
služby, kde žiaci zasypali rakvu kvetinami, o deň neskôr na konala spomien-
ková bohoslužba židovskej náboženskej obce. 

Podujatie z príležitosti prenesenia pozostatkov sa vydarilo aj za pomoci 
„sponzorov“, napr. továrnik Wein pohostil obedom 120 žiakov a profesorov 
Učiteľského ústavu zo Spišskej Novej Vsi. Raňajky pre panstvo zase pripra-
vovali ženy z evanjelického cirkevného zboru a ktorá neprišla, dala za seba 
finančnú náhradu. Konečné vyúčtovanie nemohla urobiť Thökölyho komisia  
ani na zasadaní 5. novembra, ale konštatovala, že suma 14 000 korún, ktoré 
mala v hotovosti, stačila na pokrytie výdavkov. Teda neprispela ani vláda, ani 
župa.46  

Dňa 25. novembra zasadali členovia miestnej evanjelickej obce a dozorca 
Dr. Tátray informoval o priebehu Thökölyho osláv. Na návrh farára Dianišku 
bola protokolárne vyslovená vďaka barónovi Prónaymu, biskupovi Zelenko-
vi. kniežaťu Hohenlohemu z Javoriny, poslancovi Burgyánovi, generálnemu 
riaditeľovi košicko-bohumínskej železnice Ráthovi – vypravilo sa sedem                                
mimoriadnych vlakov, lebo do Kežmarku prišlo celkovo okolo 5 000 ľudí; 
miestnym cirkevníkom Binderovi, A. Stenczelovi a A. Prepeliczaymu z komi-
sie pre výzdobu a udržanie poriadku v kostole, R. Topperczerovi – predsedovi 
komisie pre ubytovanie, B. Kinczlerovi za vedenie spevokolov, E. Beckovi                 
– predsedovi uvítacej komisie, E. Tátraymu – predsedovi stravovacej komisie, 
ako aj iným. Výdavky cirkvi predstavovali celkovo 3 879,78 korún, z čoho                   
2 000 sa použilo z daru kniežaťa Hohenloheho.47 

Thökölyho komisia na spomínanom zasadaní 5. novembra rozhodla aj                   
o postavení pomníka, resp. sochy Imrichovi Thökölymu. Kvôli tomu sa mala 
vytvoriť osobitná komisia – o patronát nad ňou sa mal požiadať Koloman                                         
Thaly a generálny dozorca evanjelickej cirkvi barón Prónay. O čestné pred-
sedníctvo (v origináli prezidentstvo) žiadali poslanca Burgyána. Predsedami 
sa mali stať vicežupan Dr. Neogrády, miestny farár Dianiška, mešťanosta                                                                                                     
Dr. Schwarz a cirkevný dozorca Dr. Tátray; tajomníkom hlavný notár Csiha, 
pokladníkom Eugen Tátray a kontrolórom Dr. Elemír Mattyasovszky. Návrhy 
boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu dňa 16. novembra.48  
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49 Thököly Denkmal Baufond 1906. Oktober 31. "Thököly - szoboralap" pénztár könyve. Archív 
ECAV v Kežmarku, CA 2102. 

50 NN: Eine Repräsentanten Versammlung... In: Karpathen-Post, r. 27, č. 46, 15.11.1906, s. 2.
51  Protokoll, aufgenommen am 6. november 1936. Archív ECAV v Kežmarku, nesignované, agenda 

z roku 1936.
52 NN: Thököly Reliquien. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 51, 20.12.1906, s. 4.

Zbierka na tento účel sa začala 31. októbra 1906. Oficiálne sa nazvala 
Thököly Denkmal Baufond49 (Stavebný fond na postavenie Thökölyho pamät-
níka). Prvý zápis je však z 30. októbra, keď 10 korún na fond darovali „páni                    
z Debrecína, ktorí raňajkovali v kasíne“. Prekvapuje však správa v Karpathen-
-Post, ktorá hovorí o 210 korunách...50 Zápisy v zošite sú z rokov 1906 – 1936, 
rok 1937 je len začatý. Kým v roku 1906 bolo 17 darcov finančných príspev- 
kov, v roku 1907, keď sa pripomínalo 250. výročie narodenia Thökölyho,                      
je zapísaných 924 darcov, v roku 1908 menej – 101, roku 1909 klesol počet 
na 26, roku 1910 na 17, roku 1911 na 8, roku 1912 na 10, roku 1913 ich 
bolo 11 – v tomto roku boli poslední „civilní“ darcovia. V roku 1906 sa                                                
vyzbieralo 689,42 korún, roku 1907 stúpla suma na 16 605,06 korún, roku                                                                                                                 
1908 na 20 537,52 korún. Počas I. svetovej vojny sa poskytlo štátu z tohoto 
fondu šesť vojnových pôžičiek, ktoré sa nikdy nevrátili. Po rozpade Rakúsko-
-Uhorska a po vzniku I. ČSR došlo aj k zmene peňazí. Je prekvapujúce, že                                               
v zbierke sa pokračovalo aj za I. ČSR, hoci neprichádzalo do úvahy, aby sa                     
v tomto období Thökölymu postavila socha. Napokon dňa 6. novembra 193651  
sa konalo zasadnutie zástupcov fondu – správcu Štefana Palcsóa ml. a kontro-
lóra Dr. Elemíra Mattyasovszkého spolu so zástupcami miestnej evanjelickej 
cirkvi (v tom čase bol len nemecký cirkevný zbor, slovenský vznikol až roku 
1940, pozn. N. B.) – dozorcu Adolfa Patonayho a kurátora Otta Brucknera. 
Cirkev prebrala financie fondu, a to vkladnú knižku v Svojpomocnom spolku 
vo výške 32 046,35 Kč, vkladnú knižku v Spišskej banke vo výške 593 Kč 
(v zbernej knižke je suma 1043 Kč, je však možné, že 550 Kč bolo v poklad-
ničke), rôzne cenné papiere a pod. Celková suma predstavovala 68 114,35 Kč. 
V roku 1945 bola nemecká cirkev na Slovensku zrušená. O ďalšom osude 
fondu nie je nič známe.

Súčasne začala aj zbierka na založenie múzea Imricha Thökölyho – meš-
ťanostovi Schwarzovi darovali smútočnú kornetu, použitú v sprievode 30. 
októbra a fajku z morskej peny, ktorú raz údajne knieža použilo.52 Ani o osude 
týchto predmetov nič nevieme. 

Jediné, čo sa zrealizovalo, bolo mauzóleum pri novom evanjelickom kos- 
tole. Aby mohla byť rakva Thökölyho stále prístupná pre verejnosť, zasiahol 
krajinský pamiatkový výbor, ktorý financoval stavbu mauzólea (nazývali ho               
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53 Jegyzőkönyv felvétetett az "Egyházi választmány" 1909 augustus hó 13-án megtartott ülésen.                  
In: Protokol der Verhandlungen des evang. Gemeinde... (nečitateľné) Freistadt Kesmark... (neči-
tateľné) von 8. Marz 1885 bis 12. Dez. 1909. Strany už nie sú očíslované. Archív ECAV v Kežmar-
ku, CA 2151.

aj kaplnkou). Podľa návrhu Thalyho bola prerazená severná časť steny kos- 
tola, nad prerazeným vchodom zaslepené stredné z piatich veľkých okien,                    
z interiéru sa odstránila časť lavíc. Projekt mauzólea vyhotovil architekt Oto 
Sztehlo, stavbu realizoval kežmarský staviteľ Kornel Juraj Schwarz. Prístavba 
je pomerne malá a jednoduchá, s malými okienkami a nenarúša stavbu mo-                                                                                                                                      
hutného chrámu. Vchod do mauzólea je z vnútornej strany zdobený sgra-
fitovou výzdobou, je to dielo budapeštianskeho maliara Huga Löschingera.                            
Výzdoba pripomína svojím vzhľadom renesančné atiky kežmarského hradu 
– v strednej najväčšej je erb rodiny Thököly, po stranách postavy smútiacich 
kurucov. Pri vchode, ktorý zdobia železné dvere – umelecká kováčska práca 
zatiaľ pre nás neznámeho autora, sú znázornené postavy kurucov, priprave-
ných do boja. 

Dlhšie trvajúcu stavbu pomerne malého mauzólea (začalo sa stavať buď 
v 2. polovici roku 1908, alebo až 1909) kritizoval aj miestny týždenník 
Karpathen-Post. V júni 1909 prístavba stále nebola hotová, dokonca prišiel                                                                                                                                          
z poverenia vlády zisťovať prípadné problémy aj barón Forster, čo zrejme                                                                                                                        
pomohlo, lebo v auguste sa konštatovalo, že sa stavba konečne blíži ku kon-                                                                                                      
cu. Cirkev chcela sprístupniť mauzóleum na výročie narodenia Imricha 
Thökölyho 25. septembra, ale v tomto období boli voľby.53 Napokon na za-
sadnutí presbyterstva dňa 7. októbra 1909 bol už známy dátum 30. október 
– presne tri roky od prevozu pozostatkov. Hoci malo ísť výlučne o cirkevný                                                                                            

 Priečelie hrobky

Interiér mauzólea
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54 Jegyzőkönyv felvétetett az "Egyházi választmány" 1909 évi október hó 7-én megtartott ülésen.                     
In: Protokol der Verhandlungen des evang. Gemeinde... (nečitateľné) Freistadt Kesmark...                     
(nečitateľné) von 8. Marz 1885 bis 12. Dez. 1909. Strany už nie sú onečíslované. Archív ECAV                  
v Kežmarku, CA 2151.

55 NN: Beisetzungfeierlichkeit Emerich Thökölys. In: Karpathen-Post, r. 30, č. 44, 4.11.1909, s. 1 – 2. 

sviatok, nemohlo pri ňom chýbať ani mesto a zastupoval ho nový mešťanosta 
Dr. Otto Wrchovszky. Prijal sa návrh programu bohoslužieb, ktoré sa pláno-           
vali na poldruha hodiny.54  

Deň 30. október pripomínal situácie spred troch rokov. Mesto bolo opäť 
vyzdobené. O 10. hodine sa zhromaždili hostia na radnici, ako aj u nového 
evanjelického farára Gustáva Kirchknopfa.55 Na radnici na čele hostí stál 
spišský župan Géza von Salamon, prišli aj barón Július Forster, predseda kra-
jinskej komisie pre zachovanie umeleckých pamiatok (Landeskomission zur 
Erhaltung der Kunstdenkmäler) a taktiež člen komisie architekt Otto Szte- 
hlo, podžupan Dr. Ľudovít Neogrády, hlavný župný notár Ernest Ujfalussy, 
hlavný župný lekár Dr. Alexander Lorx, poslanci parlamentu Aladár Burgyán                                 
a Eduard Zsedényi-Okolicsányi, zástupcovia Abovsko-Turnianskej župy, 
Zemplínskej župy, z Koložvárskej univerzity profesor Dr. Ľudovít Szádeczky, 
zástupcovia prešovského evanjelického Thökölyho kolégia, Košickej akadé-
mie atď. Na fare, kde bývala aj rodina farára, sa zhromaždili vo veľkom počte 
farári a cirkevní hodnostári – biskup Pavol Zelenka, seniori Július Székely                     
a Albert Kübecher, seniorálni inšpektori Kornel Lersch a Koloman von Mü-
nich, ďalší kňazi a inšpektori z podkarpatských seniorátov a spišských miest. 

Krátko pred 11. hodinou zazneli evanjelické zvony a sprievod hostí z rad-
nice i fary sa pohol. Pred kostolom a v kostole im robili špalier kežmarskí 
žiaci stredných a odborných škôl. Za zvonenia zvonov a tónov organu vošli 
hostia do kostola vo vnútri ozdobeného čiernou drapériou, kde pred schodmi 
k oltáru ležala na katafalku medená rakva s pozostatkami Imricha Thökölyho. 
Bohoslužba sa začala evanjelickou hymnou Hrad prepevný, liturgiu odbavo-                                                                                           
vali kežmarský farár Kirchknopf za asistencie Antona Bartala a Gustáva                                                                     
Poscha, potom nasledovala pieseň. Kázal Kirchknopf na text z 1. Knihy Moj-
žišovej z 28. kapitoly 15. verš. Po kázni zaspieval kežmarský mužský spevokol 
pod vedením Kintzlera náboženskú pieseň z roku 1548, ktorú zložil košický 
mešťan Benedikt Papp. Pri posledných tónoch šiel barón Forster, nasledovaný 
oficiálnymi hosťami k mauzóleu, aby ho odovzdal cirkvi a mestu. V mene 
mesta ho prevzal mešťanosta Dr. Otto Wrchovszky. Pri vchode do mauzólea 
bola improvizovaná kazateľnica, z ktorej prehovoril aj senior Július Széke-
ly. Potom vzali rakvu zástupcovia duchovenstva – farár Pavol Hajts a Michal 
Faix, zástupcovia mesta Dr. Elemír Mattyasovszky a hlavný notár Štefan                                               
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Palcsó, za kežmarskú cirkev riaditeľ lýcea Žigmund Karácsony a školský                                                              
inšpektor Samuel Kottlár a za zvukov ďalšej piesne spevokolu ju preniesli                                                      
do mauzólea. Keď nad rakvou zavreli veko mramorového sarkofágu, posvätil 
ho senior Székely. Na sarkofág, ktorý bol zhotovený už skôr a pravdepodobne 
ho zaplatila miestna cirkev, umiestnili vence. Napokon sa farár Kirchknopf 
pomodlil, udelil prítomným požehnanie a trúchloslužba sa skončila štátnou 
hymnou. O 13. hodine bol v hoteli Kesmark banket pre 120 ľudí. Prvý prípi-
tok predniesol župan Salamon a vyslovil pri ňom vďaku cisárovi, že povolil 
doniesť do Uhorska pozostatky národných hrdinov. Druhý prípitok na zdravie 
hostí predniesol mešťanosta Wrchovszky. Forster, Szádeczky a Szlávik pripili 
na rozvoj Kežmarku a Spiša, Thökölyho rodiska a rodného kraja. Nakoniec 
Eugen Tátray prečítal pozdravné telegramy od ministra poľnohospodárstva 
Darányiho, od generálneho dozorcu evanjelickej cirkvi Prónayho, od rekto-
ra Budapeštianskej univerzity Dr. Júliusa Sághyho, od kolégia v Šarišskom       
Potoku, Košickej právnickej akadémie atď. 

Odovzdanie mauzólea a sarkofágu sa potvrdilo aj protokolom o „večnom 
odovzdaní“ mestu a evanjelickej cirkvi.56 V mauzóleu okrem sarkofágu na-
šiel miesto aj pôvodný náhrobný kameň z Izmidu. Nový náhrobok s reliéfom 
Thökölyho zhotovil známy maďarský sochár Barnabáš Holló. Texty epitafov 
na nový náhrobok a sarkofág navrhol Koloman Thaly, ktorý sa už sprístupne-
nia mauzólea nedožil. V miestnosti je aj zástava a plášť, všetko atrapy, pripo-
mínajúce slávnostné prevezenie Thökölyho pozostatkov do Kežmarku.

O mauzóleum sa v súčasnosti stará výlučne Evanjelický cirkevný zbor 
augsburského vyznania (ECAV) v Kežmarku, ktorý v novom kostole a mau-
zóleu zabezpečuje aj stálu sprievodcovskú činnosť. 

Thököly vždy patril Kežmarku bez ohľadu na jeho národnosť. Aj jeho zá-
sluhou dnes zdobí Kežmarok najcennejšia stavebná pamiatka, národná kultúr-
na pamiatka, ktorá je od roku 2008 zapísaná v zozname svetového dedičstva 
UNESCO – evanjelický drevený barokový artikulárny kostol z roku 1717,                 
pamätník ťažkých čias 17. a 18. storočia. 

56 NN: A Thököly hamvak elhelyezése a mauzóleumban. In: Szepesi Lapok, r. 25, č. 124, 1909. 
 NN: A Thököly hamvak végső elhelyezése. In: Szepesi Lapok, r. 25, č. 125, s. 1. 
 NN: Reflexiók a Thököly hamvak temetéséhez. In: Szepesi Lapok, r. 25, č. 127, 1909, s. 1.
   NN: Als Nachtrag zur Thökölybeisetzungfeier... In: Karpathen-Post, r. 30, č. 45, 11.11.1909, s. 2.
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HEIMHOLUNG VON EMMERICH THÖKÖLY 
NACH KEŽMAROK/KESMARK

Nora Baráthová

Die Angehörigen der Familie Thököly waren die bekanntesten und am längsten 
wirkenden Feudalherren der Kesmarker Burg – ihre vier Generationen – Sebastian, 
Stephan I., Stephan II. und Emmerich lebten hier in den Jahren 1579 - 1684.

Während der Herrschaft der Familie Thököly war die Beziehung zwischen der Burg 
und der Stadt ziemlich gespannt. Diese Feindlichkeit fand ihr Ende nach der erfolglo-
sen Wesselényi-Verschwörung gegen die Habsburger, in die auch Stephan Thököly II. 
eingegriffen hatte und nur sein plötzlicher Tod hat ihn vor der Verurteilung verschont. 
Sein einziger lebender Sohn Emmerich Thököly (1657 - 1705) ist nach Siebenbür-
gen geflohen. Im Jahr 1678 wurde er Anführer eines weiteren Ständeaufstandes des 
ungarischen Adels gegen die Habsburger und mit seinen Truppen zog er erfolgreich 
nach Ungarn ein. Es gab mehrere Ursachen, die zu diesem Aufstand führten: Unzufrie-
denheit des ungarischen Adels, der sich an der Landesregierung beteiligen wollte, die 
Gegenreformation, ein sehr niedriges Lebensniveau der Bevölkerung und die Anwe-
senheit der türkischen Besatzungstruppen.

Emmerich Thököly war zuerst erfolgreich, denn er ist mit den Türken in Verbin-
dung getreten und die haben ihn im Jahr 1682 zum König Oberungarns erklärt. Thöko-
lys Glücksstern ging nach der Schlacht bei Wien 1683 unter, wo die vereinten Kuruzer-
-türkischen Truppen eine schwere Niederlage vom Kaiser, der zusammen mit den Polen 
kämpfte, erlitten haben. Emmerich wurde gezwungen bei seinen ehemaligen Verbünde-
ten den Zufluchtsort zu suchen. Er ist in die Türkei geflohen, wo er in der Stadt Izmit/
Nikomedia gestorben ist. Kurz vor dem Tod hat er seinen Letzten Willen geschrieben, 
in dem er außer anderem seinen Stiefsohn Franz II. Rákóczi - den Anführer eines wei-
teren erfolglosen Ständeaufstandes gegen die Habsburger – darum ersucht: „man soll 
mich nicht in der Türkei begraben lassen, wenn es auch länger dauern wird, soll man 
mich nach Siebenbürgen oder nach Ungarn überführen und hier mich in eine mit dem 
Schlüssel abgeschlossene befestigte Stadt, in eine evangelische Kirche begraben lassen 
und zum Gedächtnis mir über meinen Sarg eine Sturmfahne und einen Epitaph platzie- 
ren lassen.“

Ungarische Historiker bemühten sich bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts um die 
Überführung sterblicher Überreste mehrerer Nationalhelden, die in der Türkei ihren 
Zufluchtsort gefunden haben – es handelte sich um Franz II. Rákóczi und Emmerich 
Thököly. Dank dieser Initiative wurde vom Kaiser Franz Josef II. am 18. April 1904 
die Entscheidung über die Überführung sterblicher Überreste oben erwähnten Helden 
getroffen und diese im Prinzip Amnestie wurde durch Gesetz bekräftigt. Dem Gesetz 
zufolge wurden die verstorbenen Anführer der Ständeaufstände von der ursprünglichen 
Anklage und Beschimpfung befreit.

Das Grab von Thököly wurde im Dezember 1904 entdeckt. Die Stadt Kesmark war 
der Meinung, dass die Thökölys Überreste in Kesmark beigesetzt werden sollen, aber 
der ungarischen Regierungsdelegation haben die zur Verfügung gestellten Räume in 
der neuen evangelischen Kirche aus dem Jahr 1894 nicht gefallen. Das Interesse an den 

Návrat Imricha Thökolyho do Kežmarku



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

62

Überresten hat auch die Stadt Prešov/Eperjes gezeigt, wo Thököly früher studierte und 
es befand sich hier auch eine ältere Kirche. Zwischen beiden Städten sind Streitigkeiten 
ausgebrochen, denen auch in den Zeitungen große Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 
Über die Beisetzung der Überreste musste auf Anweisung vom Ministerpräsidenten 
erst eine Kommission entscheiden, die von Mitgliedern der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften zusammengestellt wurde und diese Kommission hat Kesmark als 
Thökölys Geburtsort bevorzugt. Die feierliche Heimholung der sterblichen Überreste 
nach Kesmark fand am 30. Oktober 1906 statt, an dem mehrere Minister, Parlaments-
mitglieder, Vertreter der Akademie der Wissenschaften, Kirchen-Vertreter so wie meh- 
rere tausend Personen vom Inn- und Ausland teilgenommen haben. Der Sarg wurde in 
der neuen evangelischen Kirche mit so einer Bedingung gelassen, dass zur Kirche ein 
Mausoleum angebaut werden soll. Der geplante Bau wurde bis zum Jahr 1909 fertig 
und genau am dritten Jubiläum der Überführung der sterblichen Überreste wurde der 
Sarg in den Marmor-Sarkophag im Mausoleum gegeben. Um den Letzten Willen von 
Thököly zu beachten, wurde dort auch eine Sturmfahne und der ursprüngliche Epitaph 
platziert. Das Mausoleum ist bis heute öffentlich zugänglich und ausschließlich von 
der Evangelischen Kirchengemeinde Augsburger Bekenntnisses (ECAV) in Kesmark 
gepflegt, obwohl laut der Protokolle aus den Jahren 1906 und 1909 auch die Stadtver-
waltung daran beteiligt werden sollte.

Übersetzt von Soňa Polláková
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ŽIACI ZO SPIŠA NA JEZUITSKOM GYMNÁZIU
V TRENČÍNE V ROKOCH 1655 – 1773

Libor Bernát

V druhej polovici 16. storočia postupne získavala reformácia luteránskeho 
smeru všetky farnosti v Trenčianskej stolici. Jej postavenie bolo skonsolido-
vané Žilinskou synodou v marci 1610. Vďaka podpore palatína Juraja Thurzu 
a miestnej šľachty vznikli tri superintendencie a Trenčín podliehal pod super- 
intendenciu Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú v čele s prvým superinten-                                                                                                                                      
dentom Eliášom Lánim. Na území Trenčianskej stolice sa nachádzali tri senio-
ráty: Hornotrenčiansky (bytčiansky, žilinský), Dolnotrenčiansky a Hradňanský                   
(záhorský, bánovecký).

Okrem týchto farností sa tu nachádzali zbory Jednoty bratskej v Púchove 
a v Lednici na panstve Rákociovcov. Žili v nich exulanti z Čiech a Moravy, 
ktorí sem prišli po vydaní Obnoveného krajinského zriadenia. Anabaptisti, 
ktorí prišli skôr, boli usídlení na panstve Illésháziovcov v Dubnici, v Trenčíne 
a v Soblahove. Luteránska ortodoxia ich tolerovala, pretože boli pod ochranou 
miestnych feudálov, musela ich teda strpieť. 

S pokračujúcou reformáciou sa kvalitatívne i kvantitatívne rozvinulo škol-                                                                                                                                            
stvo. V Trenčianskej stolici vynikli školy v Bánovciach nad Bebravou, v Bec-                                                                                                                   
kove, v Bytči, v Ilave, v Kysuckom Novom Meste, v Považskej Bystrici,                                                                      
v Púchove, vo Varíne, v Žiline a v závislosti od kvalitných pedagógov aj                                                                                     
na iných miestach. Luteránske školstvo zostalo roztrieštené a záviselo                                                                                  
od vlastníka školy, ako ju dokázal rozvinúť a pritiahnuť vynikajúcich peda-
gógov. Myšlienka superintendenta Joachima Kalinku, aby na území Tren-                                                                                                                                            
čianskej stolice bola vytvorená jedna, finančne dotovaná „dištriktuálna“ škola, 
sa nerealizovala. Nie sú správy, že by školy Jednoty bratskej dokázali konku-
rovať početným a finančne lepšie dotovaným luteránskym školám. 

S postupujúcou katolíckou obnovou vznikali jezuitské školy na území                
celého Uhorska. Jezuiti sa snažili proporcionálne pokryť jednotlivé oblasti. 
A tak po usadení sa jezuitov v Trnave v roku 1561 postupne vznikali školy 
pri rezidenciách a kolégiách aj v iných oblastiach – v Kláštore pod Znievom 
(najneskôr v roku 1590), v Šali nad Váhom (1598), v Humennom (1615),                                      
v Bratislave (1630), v Košiciach (asi 1635), v Užhorode (1638), v Banskej 
Bystrici (1648) a tiež v Trenčianskej stolici v Trenčíne. 
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Usadenie sa jezuitov v Trenčíne

Situácia v Trenčianskej stolici sa zmenila s nástupom katolíckej reštau-                 
rácie. Myšlienka, aby vzniklo v Trenčíne kolégium spolu s noviciátom, vznik-
la najneskôr počiatkom 40. rokov. Zachoval sa list generála rehole Mutia 
Viteleschiho z 10. decembra 1644 pátrovi Štefanovi Kerestešovi do Trnavy,                                    
v ktorom ho žiadal, aby získal súhlas nitrianskeho biskupa na založenie mi-                  
sijného domu v Skalke a otvorenie noviciátu v Trenčíne. V noviciáte malo byť 
umiestnených 25 novicov.1 

Okrem jezuitov pôsobila na území Trenčianskej stolice už od roku 1642 tiež 
františkánska rehoľa, ktorá vybudovala v Pruskom kláštor. Tu sa nachádzala               
aj škola, ale tá bola určená len pre rehoľný dorast. 

V roku 1644 sa stal biskupom nitrianskej diecézy Ján Pűsky (do roku 
1648). Ako patrón skalského, beneficiálneho opátstva ho daroval so súhlasom 
Ferdinanda III. trenčianskym jezuitom. Podmienkou bolo, že ak by jezuiti                                      
zrušili majetkovú držbu, vráti sa opátstvo právnemu majiteľovi, t. j. nitrian- 
skemu biskupovi. Proti donácii sa márne ohradila nitrianska kapitula.2  

Po potlačení stavovského povstania Juraja I. Rákociho, alebo ako uvádza 
kronika misijného domu v Trenčíne, Rákociho rebélii,3 v septembri 1645 sa 
začali napĺňať tieto myšlienky. Prvým predstaveným misijného domu sa stal 
Martin Fábry, inštalovaný 29. septembra 1645. Jeho pomocníkom, kateché-
tom a spovedníkom misie bol Ondrej Zedník, rodák z neďalekého Pruského, 
a neskôr Ondrej Banko. Najskôr pôsobili na Skalke, kde sa nachádzalo bývalé 
benediktínske opátstvo, ktoré od roku 1528 bolo len titulárnym. Patrili mu 
dediny Újazd, Piechov, Opatová a Zliechov. Do Trenčína sa jezuiti pôvodne 
nedostali pre odpor luteránskej mestskej rady.4  

V roku 1646 už na Skalke fungovala rezidencia „residentia Schkalcen-
sis (Skalcensis)“. Od 2. decembra 1646 začali jezuiti účinkovať aj v Tren-
číne. Dočasne sa usadili v dome, ktorý im darovala Brigita Bošňáková, vdo-
va po sudcovi Gašparovi Trsťanskom. Jezuiti prijali dar a založili konvikt 
– chlapčenský ubytovací a výchovný ústav pre šľachtickú mládež (convictus 
nobilium), v ktorom chovanci dostali celé zaopatrenie. V čele konviktu stál 

1  ŠIMONČIČ, Jozef: Správa z výskumu k dejinám Trnavskej univerzity v Ríme roku 1993. In: Fons 
Tyrnaviensis II. Trnava 2007, s. 40.

2  Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria ... Posonii 1835, s. 362. Porovnaj STRÁN-
SKY, Albert – CSERENYEY, Štefan: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 215.

3 Historia et annuae collegii societatis Jesu Trenchiniensis ab anno 1645 - ad a. 1685. ELTE 
Egyetemi Könyvtár Budapešt, Manuscript, Societas Jesu, Ab. 114, fol. 1.

4 BERNÁT, Libor: Jezuitské školstvo v stoliciach trenčianskej, oravskej, liptovskej a turčianskej  
v 16. a 17. storočí. In: Studia Comeniana et historica, 2006, roč. 36, č. 75 – 76, s. 91 a nasl.
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správca (regens convictus). Jezuiti na rozdiel od iných reholí nestavali svoje 
sídla na predmestiach alebo na odľahlých miestach (kartuziáni), ale v centre 
diania, na najfrekventovanejších miestach. Juraj Rakovnický, komorný radca, 
ktorého kronikár misijného domu označil ako „homo Societas nostras aman-
tissimus“, udelil jezuitom právo na otvorenie školy.5 Pozoruhodné je, že je-
zuiti sa zo začiatku neopierali o najvýznamnejší šľachtický rod v Trenčianskej 
stolici – grófov Ilésháziovcov. Ten len postupne privádzali k „pravej viere“                                                      
a viedli ku konverzii jeho jednotlivých členov. 

V roku 1648 bol už predstaveným rezidencie Ján Lipai a kazateľom bol 
Štefan Vysočáni. Rezidencia je oficiálne zapísaná ako Skalka.6 V roku 1650 už 
je uvádzaná rezidencia v Trenčíne „residentia Trinchiniense“ (Trenchiniense). 
V roku 1653 už je Trenčín zapísaný ako kolégium „colegium Trinchiniense“                                                                                                                                  
a v jeho čele bol rektor František Lipai (do roku 1655), mladší brat pred-
chádzajúceho predstaveného misie Jána. F. Lipai bol tiež v rokoch 1653 – 1654 
prefektom školy a arbitrom sporných prípadov (funkcia sa spomína prvýkrát). 

  

Jezuitské gymnázium a jeho žiaci

Začiatkom januára 1649 začala fungovať škola v Trenčíne.7  Bolo to v čase, 
keď na trenčianskej luteránskej škole pôsobil vynikajúci pedagóg Jána Graca 
(Gracza), nástupca Ondreja Graffa. Gracovým nástupcom bola „chlúba mesta 
Trenčína“ 8 Martin Tarnóci (Tarnoci, Tarnoczi, Tárnoczi), budúci superinten-
dent stolíc Nitrianskej, Bratislavskej a Tekovskej. Rozhorel sa boj o študenta    
a jeho dušu medzi luteránskym táborom a rímskokatolíckym, reprezentova-
ným jezuitmi.9 

Tým vznikla ako protiváha rozmáhajúceho sa protestantského školstva                   
v Trenčíne katolícka stredná škola – jezuitské gymnázium. Rektorom kolé-
gia a riaditeľom školy bol Ján Lipai a prvým profesorom Tomáš Vulpianus                           
z Moravy. Vyučovalo sa najskôr v malej miestnosti.10 Poznáme mená vyuču- 

  5 Historia et annuae collegii..., fol. 2.
  6 Historia et annuae collegii..., fol. 1; LUKÁCS, Ladislav: Catalogi personarum et officiorum 

provinciae austriae S. I. III. Romae 1990, s. 214.
  7 Historia et annuae collegii..., fol. 4a; LUKACS, L., c. d., s. 243.
  8 MICHÁLEC, Štefan: O bývalej škole trenčianskej. In: Domácnosť a škola, 1912, roč. 2, č. 3,                     

s. 115.
  9 O tom pozri BERNÁT, Libor: Luteránska škola a jezuitské gymnázium – boj o študenta a jeho 

dušu : rozbor na príklade škôl v Trenčíne. In: Historia ecclesiastica, 2012, roč. 3, č. 2, s. 45 – 56.
10 BRANECKÝ, Jozef: Príchod jezuitov do Trenčína a začiatok protireformácie. In: Slovák, 1926, 

roč. 8, č. 78, s. 2; porovnaj HAVRAN, Jozef: Historia domus : dejiny trenčianskeho gymnázia 
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júcich jednotlivých kurzov, ale 
menoslovy žiakov nemáme k dis-                                                                        
pozícii. Matrika jezuitského 
gymnázia Matricula Scholasti-
cae Juventutis R. M. Gymnasii 
Trenchiniensis ab Anno 1655              
inchoata, usque 1755 continuata 
je uložená v Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave pod signatúrou AR I., 
n. 1. Obsahuje menoslovy žiakov 
jezuitského gymnázia v rokoch 
1655 až 1773, resp. 1775.

Kolégium sa rozrástlo najmä 
vďaka nadácii, ktorú mu odká-
zal spolupracovník a pokračo-
vateľ Pazmánya v rekatolizácii                          
– ostrihomský arcibiskup Juraj 
Lipai (1642 – 1666).11 

do r. 1948. In: Pamätnica trenčianskeho gymnázia : 320 rokov trenčianskeho gymnázia, 50 
rokov slovenského gymnázia : 20 rokov študentského súboru Trenčan. Trenčín 1970, s. 7 – 8. 
Ďalšími rektormi v skúmanom období boli: F. Lipai (Lippay do roku 1655), J. Zednik (1656), L. 
Vid (1657 – 1665), J. Hanula (1666 – 1667), M. Rutkai (Rutkay, 1668 – 1671), G. Sarka (Sza-
rka, 1672 – 1675), J. Čerňanský (Csernynasky, od augusta 1675 – 1677), M. Škerlec (Skerlecz, 
1678 – 1681), L. Permai (Permay, 1682 – 1686), Š. Réneš (Renyes, 1686 – 1689), I. Čakáni 
(Csakany, 1690 – 1698), H. Berzevici (Berzeviczi, 1699 – 1704), G. Kappi (1710 – 1713).

11 Piaristen in Trenchin. In: Merkur von Ungarn, 1787, roč. 2, s. 414. V období tereziánskej                                                                    
urbárskej regulácie im patrili dediny Újazd, Opatová, Ľuborča, Piechov (dnes súčasť obce Bo-
lešov) a Zliechov. Jezuiti postupne dostali tieto rôzne fundácie – základiny: 1. skalské opát-
stvo, 2. altáriu, donáciu nitrianskeho biskupa Juraja Szelepchéniho, ľuborčianske benefícium, 
3. Popelovský dom (neskorší konvikt), 4. Fánčiovský dom, 5. donáciu Lipaia na investície 
(95 015 zlatých), 6. v Lipaiovom testamente darovaných 10 000 zlatých, 8. pozostalosť vdo-
vy Baloghovej 10 000 zlatých, 9. donáciu Antona Vámossyho 6 000 zlatých, 10. od rôznych 
dobrodincov 32 311 zlatých a 70 grajciarov, 11. čiastočne donáciami a vlastnou usilovnosťou 
získaný nehnuteľný majetok v hodnote 31 959 zlatých a 90 grajciarov. Mesto Trenčín darovalo 
jezuitom Príleského dom, roku 1652 im dal Juraj Iléšházi dom Baršoňov na vystavanie kostola 
a ostrihomský arcibiskup J. Lipai kúpil susedný Burianov dom za 4 800 zlatých. Porovnaj tiež 
Letopisy o Trenčíne. In: Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1927, roč. 19, č. 2, s. 74, 
BRANECKÝ, Jozef: Stavba jezuitského kostola v Trenčíne. In: Slovák, 1926, roč. 8, č. 112,       
s. 2.

Jezuiti vybudovali v Trenčíne kostol s kolégiom, ku ktorému bol pripojený 
od roku 1655 noviciát TRINCHINIENSE COLLEGIUM ET DOMUS PRO-
BATIONIS. Len v Trenčíne bol z celého Uhorska umiestnený noviciát (domus 
primae probationis/noviciatus, tyrocinium). V Rakúskej provincii sa nachádzal 
druhý noviciát vo Viedni.

Titulná strana matriky jezuitského gymnázia 
v Trenčíne
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V čele kolégia, jezuitského gymnázia a noviciátu, stál predstavený rehoľ-
ného domu (rector), ktorého menoval provinciál. Navrhoval prefekta školy 
(praefectus studiorum, prefectus scholarum), ktorý bol pomocníkom pred-  
staveného kolégia, resp. jeho pravou rukou. Prefekt školy mal na starosti                         
vyučovací proces a bol v pravom zmysle slova dnešným riaditeľom školy.                   
Do funkcie ho menoval provinciál.12 Pedagogický zbor tvorili väčšinou scho-
lastici, ktorí vyučovali obyčajne po dvoch kurzoch. Väčšinou sem prichádzali 
po štúdiu filozofie alebo teológie, zriedkavejšie hneď z noviciátu.

V ďalších rokoch nasledovalo gymnázium osudy kolégia. Jeho činnosť 
prerušilo stavovské povstanie I. Thököliho proti cisárovi Leopoldovi I. Tu sa 
ukázala výhoda vybudovaných jezuitských rezidencií a kolégií. Tie sa stali 
opornými a ochrannými bodmi rehole. Preoblečení jezuiti ušli pred vojskom               
v roku 1678 z Banskej Bystrice do Trenčína.13 

Jezuiti z Trenčína potom utiekli do Viedne. Na území Trenčianskej sto-       
lice sa obnovili niektoré luteránske fary a školy. Po potlačení Thököliho po-
vstania sa obnovila činnosť jezuitov na skúmanom území. Keď v roku 1703 
vypuklo protihabsburské povstanie Františka II. Rákociho, jezuiti (okrem 
niekoľkých členov) odišli s novicmi do Trnavy.14 Už vo februári 1704 pre-
padli kuruci predmestie Trenčína a začali mesto obliehať. Luteránski mešťa-
nia 14. februára zložili zbrane a prinútili ku kapitulácii aj ostatných. Cisárska 
posádka sa bránila na hrade. Mesto v máji obsadilo znovu cisárske vojsko, 
ale v meste sa začal šíriť hlad.15 V rokoch 1704 – 1710 bolo vyučovanie                                                       
na gymnáziu prerušené. Niektoré protestantské zbory a školy boli opätovne 
obnovené. Po porážke pri Trenčíne v roku 1708 sa stiahli aj rákociovské vojská 
a osud luteránskych škôl bol spečatený príchodom cisárskych vojsk. Zostala 
iba uhrovecká, trenčianska a súľovská luteránska škola.16 Požiar v roku 1708 
zničil kostol a kolégium jezuitov. „Z kláštora a kostola jezuitov zostali len                                                                                                                 
holé múry.“17 Posilnil sa katolícky tábor, pretože od roku 1708 začalo byť 

12 WINTER, Zikmund: Život a učení na partikulárních školách v Čechách. Praha 1901, s. 158 – 
159.

13 Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 1561 – 1988. Eds. KRAPKA, Emil, MIKULA,               
Vojtech. Cambridge (Ontario) 1990, s. 112

14 BRANECKÝ, Jozef: Úryvky z minulosti Trenčína. In: Krásy Slovenska, 1941 – 1942, roč. 10, 
č. 8 – 10, s. 189 – 190; porovnaj HAVRAN, J., c. d., s. 8 – 9.

15 Trenčín : vlastivedná monografia 1. Ed. M. Šišmis. Trenčín – Bratislava 1993, s. 89.
16 BERNÁT, Libor: Dejiny školstva v dolnotrenčianskom senioráte v 16. a 17. storočí. In: Pedago-

gická revue, 2001, roč. 53, č. 4, s. 351 a nasl.
17 Štátný archív v Bratislave, pobočka Trenčín, C II, fol. 10, No. 11. Komplexnejšie sa touto 

otázkou zaoberal ŠTIBRANÝ, Peter: Aké škody utrpeli Trenčania za poslednej kuruckej voj-
ny. (Súhrn škôd v meste Trenčíne). In: Vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčí-
ne. Bratislava 1970, s. 135 – 147. Porovnaj DOLINSKÝ, J. Jezuitské školstvo na Slovensku.                                                                                                                                       
In: Zborník prednášok..., s. 44.
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vykonávané nariadenie cisára Jozefa I., ktorý nariadil mestu, aby za členov 
mestského magistrátu volilo iba stúpencov katolíckeho vyznania.18 Potom už 
pokračoval nerušený vývoj ako kolégia, tak aj gymnázia až do roku 1773, kedy 
bola jezuitská rehoľa zrušená. 

Žiaci zo Spiša na trenčianskom jezuitskom gymnáziu 
 
Na Spiši začali jezuiti pôsobiť už od roku 1622, kedy založili misiu                           

na Spišskom hrade. So školskou činnosťou začali v roku 1647, teda o dva roky 
skôr ako v Trenčíne. Škola bola však 12. júla 1671 presťahovaná do Levoče, 
kde jezuiti získali kostol a kláštor minoritov a založili tu rezidenciu. O dva 
roky neskôr už sa usadili jezuiti v neďalekom Prešove, kde založili taktiež 
školu.19  

Celkom študovalo na trenčianskom jezuitskom gymnáziu v rokoch 1655 
– 1773 až 8 999 žiakov. Ich počet bude nižší, pretože nie vždy zápisy umož-
ňujú detailne identifikovať študentov. Záznamy diktoval žiak, a preto obsahu-                    
jú určité nepresnosti.

Ak vyabstrahujeme žiakov, ktorí pochádzali z územia mimo terajšieho 
Slovenska, tak celkom asi 222 žiakov, t. j. 2,5 % zo všetkých študentov, po-
chádzalo z ôsmich „zahraničných“ krajín, a to z Čiech a Moravy (103 žiakov), 
z oblastí terajšieho Maďarska (29 žiakov), z Rakúska (28 žiakov), zo Sliezska 
(24 žiakov), z Poľska (20 žiakov), zo Sedmohradska (9 žiakov), z Nemecka                
(6 žiakov) a z Talianska (3 žiaci). Pritom však niektorí uvádzali inú národ- 
nosť a miesto bydliska v inej lokalite. 

Graf č. 1: Skladba žiakov trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1655                     
– 1773 podľa bydliska v stoliciach ležiacich na terajšom území Slovenska

 

18 ŠTIBRANÝ, Peter: Príspevok k dejinám administratívy mesta Trenčína do roku 1870. In: Sbor-
ník archivních prací, 1956, roč. 6, s. 66.

19 Dejiny Spoločnosti Ježišovej…, s. 155 a nasl.
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Zo Spiša študovalo na trenčianskom jezuitskom gymnáziu asi 21 žiakov,                    
t. j. asi 0,2 % zo všetkých žiakov. Ich počet bude pravdepodobne vyšší vzhľa-
dom na neúplnosť záznamov. Ako prvý vstúpil do školy F. Krivacz v roku 
1667. Posledným žiakom bol asi L. Willfigner v roku 1734. S výnimkou                                                                                                                  
J. Kraczuna, ktorý študoval kurz parvistae maiores, všetci ostatní navštevo- 
vali vyššie kurzy, minimálne triedu gramatistov. Ale ani jeden žiak neštudoval 
na gymnáziu v Trenčíne od kurzu parvistae maiores až po posledný kurz rhe-
tores.  

Na trenčianskom jezuitskom gymnáziu študovali niektorí žiaci zo vzdia- 
lenejších stolíc posledné kurzy, ale nepodarilo sa nám preukázať, že by išli 
cielene do Trenčína, aby potom vstúpili do noviciátu. Matrikár tak len zried-
kavo zaznamenal odchod žiakov počas školského roku alebo úmrtie. Niekedy 
uviedol mesiac odchodu alebo sviatok, po ktorom žiaci opustili školu. V prípa-
de žiakov zo Spiša sa takýto záznam v matrike nenachádza. 

Pre väčšinu prefektov školy bola oblasť Spišskej stolice vzdialenou ob-
lasťou, a preto len uvádzali, že žiak pochádzal zo Spiša „Scepusiensis.“ Aby 
odlíšil prefekt školy Spišské Podhradie „Varalia“ od Kláštora pod Znievom, 
tak ešte dopĺňal „Scepusio“ Spišské Podhradie. Okrem tejto lokality uviedli 
zapisovatelia päť lokalít: Kežmarok (Kesmarkt), Primovce (Primov), Spišská 
Stará Ves (Ofalu), Hadušovce, dnes Spišské Tomášovce (Hadusfalva), Stude-
nec (Kolbach, Kolbacs). Pri žiakovi J. Liptaiovi nebola uvedená presnejšia 
lokalita, ale pretože vstúpil 20. októbra 1695 v Trenčíne do jezuitskej rehole, 
podarilo sa zistiť, že pochádzal zo Spišskej Kapituly.20 

Štúdium bolo drahou záležitosťou. Jezuitské školstvo malo výhodu v tom, 
že poskytovalo talentovaným mladíkom bezplatné štúdium. Preto žiaci jezuit- 
ských škôl „nemendikovali“, t. j. nežobrali ako žiaci protestantských škôl,                                                                                                                             
s výnimkou žiakov Jednoty bratskej. Jezuiti sa sústreďovali vo svojej škol-
skej a misionárskej činnosti predovšetkým na šľachtickú vrstvu. Zo skúmanej 
skupiny nebol uvedený, resp. nepodarilo sa zistiť status u dvoch žiakov. Šiesti 
žiaci pochádzali zo šľachtického stavu (nobilis), v tom jeden bol označený ako 
prenobilis. 

Čo bolo kritériom pre rozlíšenia „nōbilis“ a „praenōbilis“, je otázne. Mohlo 
ísť o členov vplyvnej alebo bohatej strednej šľachty, alebo mohli odvodzo-
vať pôvod z veľmožského rodu. Ale zápisy majú často kolísavú formu, raz                             
je žiak označený ako „nōbilis“ a inokedy ako „praenōbilis“, alebo aj pokiaľ      
išlo o žiakov pochádzajúcich z toho istého rodu, mali uvedený rôzny sociál-            
ny status. Ani jeden zo žiakov, pochádzajúcich zo Spiša, však nepochádzal                   

20 Biografiu pozri BERNÁT, L. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne               
v rokoch 1649 – 1773. Bratislava 2013, s. 196.
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z magnátskeho rodu, pričom napr. z neďalekého Liptova tu študovali traja                                                                         
členovia barónskeho rodu Pongrácovcov.

Pri mnohých žiakoch bola zemianska príslušnosť diskutabilná. Nepodarilo 
sa predbežne objasniť ich pôvod z dôvodu absencie správ o nich v odbornej 
literatúre alebo v doposiaľ preštudovaných archívnych prameňoch. Iní po- 
užívali popri oficiálnom priezvisku aj prezývku, ktorá bola oficiálne zapísaná                            
do zoznamu, čo veľmi sťažuje identifikáciu jednotlivcov.

Sedmi žiaci uvádzali, že pochádzajú z meštianskej vrstvy (civis), pričom 
zapisovateľ nerozlišoval medzi obyvateľmi slobodných kráľovských miest 
Kežmarku a obyvateľov mestečiek (oppidum). Slobodní obyvatelia „liberti-
nus“ tvorili malú zložku obyvateľstva, ale niekedy splývala zapisovateľom                  
so šľachtou alebo meštianstvom. Zo Spiša pochádzali len dvaja žiaci, uvádza-
júci sociálny status „libertinus“. Až piati žiaci pochádzali z poddanskej vrstvy                  
(ignobilis).21 Ale je tiež možné, že niektoré rodiny v priebehu štúdia svojho 
syna na gymnáziu zmenili stav.

Len pri dvoch žiakoch zápisy neobsahujú konfesiu. Ostatní 19 žiaci sa hlá-
sili k rímskokatolíckej konfesii. Nemáme tiež záznam o tom, že by niektorý                                                                              
zo žiakov konvertoval z protestantizmu na rímskokatolícku vieru. Predo-
všetkým v prvých desaťročiach tu študovalo množstvo žiakov, hlásiacich sa 
k luteranizmu. Celkovo 350 žiakov sa hlásilo k protestantizmu, z toho piati                                                                                   
ku kalvinizmu.22 Okrem toho pri 111 žiakoch, t. j. 1,2 % je doložená konverzia.

Poslednou oblasťou, ktorou sa budeme zaoberať, je otázka národnostnej 
skladby. Pri dvoch žiakoch nebola uvedená národnosť. Deväť žiakov uvádzalo 
národnosť „Pannonus“ a piati žiaci národnosť „Ungarus“. Väčšinou uvádzali 
národnosť „Ungarus“ šľachtici, predovšetkým členovia vyššej šľachty, alebo 
obyvatelia miest ležiacich v maďarsky osídlených oblastiach. Preto je pre-
kvapujúce, že sa k tejto národnosti hlásil aj „libertinus“ S. Kolbaj. Len dvaja                  
žiaci (J. Kolcovsky, O. Legnynsky) sa hlásili k slovenskej národnosti „Slavus“. 
Pravdepodobne väčšina žiakov, uvádzajúca národnosť „Pannonus“, patrila                
k Slovákom. Po jednom žiakovi sú zapísané národnosti nemecká (Germanus) 
L. Willfinger a (Ruthenus) J. Ignatovics. 

Na otázku, prečo z tak vzdialenej oblasti prišli študovať žiaci zo Spiša                   
na trenčianske jezuitské gymnázium, nedokážeme dať vyčerpávajúcu odpo-
veď. Motívov mohlo byť viacero. Sťahovanie rodičov, záujem o vstup do re-
hole, ochrana vzdialených príbuzných žijúcich v Trenčíne atď. Peregrinácia 

21 Niekedy zapisovatelia zapisovali žiakov tiež ako „plebeius“ alebo „colonus“, unikátne „rusti-
cus“. 

22 Nepodarilo sa zistiť konfesiu u 3 603 žiakov, t. j. až u 40 % žiakov. Pri 4 935 žiakoch je uvedená 
konfesia rímskokatolícka. 



71

Žiaci zo Spiša na jezuitskom gymnáziu v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773

bola typická pre vysokoškolských študentov alebo v predchádzajúcom ob-                       
dobí, kedy žiaci putovali so svojím obľúbeným učiteľom na jeho nové pô-
sobisko. Jezuiti však zaviedli migráciu pedagógov a ich dynamickú výmenu 
na rôznych postoch podľa potreby rehole. Výhodou jezuitského školstva zase 
bolo, že žiak mohol bez problémov pokračovať v štúdiu, pretože tu existo-                                                                                                    
vali jednotné osnovy. 

Ešte pre úplnosť uveďme deväť jezuitov – pedagógov, ktorí pochádzali 
zo Spiša a učili na trenčianskom jezuitskom gymnáziu v rokoch 1649 – 1773: 
Adam Andreanský v rokoch 1675 kurzy syntaxistae a gramatistae, o rok 
neskôr kurz rhetores a v roku 1685 opäť kurz rhetores,23 Michal Borza v roku 
1698 kurzy syntaxistae a gramatistae,24 Daniel Dorner roku 1764 kurzy po-                         
etae a rhetores,25 Samuel Javorski v roku 1704 kurzy parvista a principistae,26 
Ján Katunský v roku 1667 principistae a parvistae a o rok neskôr syntaxistae                
a gramatistae,27 Ondrej Kismarski v roku 1745 kurzy principistae a parvistae,28  
Leopold Kraus v roku 1741 kurzy rhetores a poetae,29 už zmienený J. Liptai                 
v roku 1708 principistae a parvistae, Michal Patrick v roku 1770 principistae     
a parvistae.30 Ich počet bude pravdepodobne trochu vyšší, pretože nedokážeme 
identifikovať miesta narodenia všetkých jezuitov – pedagógov trenčianskeho 
jezuitského gymnázia. 

 Záznam v kronike trenčianskeho kolégia z roku 1667
obsahujúci tiež výučbu J. Katunského.

23 BERNÁT, L. Životopisný slovník…, s. 33 – 36.
24 Tamže, s. 54 – 55.
25 Tamže, s. 79 – 80.
26 Tamže, s. 152.
27 Tamže, s. 159 – 160.
28 Tamže, s. 168.
29 Tamže, s. 177 – 178.
30 Tamže, s. 241.
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Samostatnú kapitolu v dejinách trenčianskeho kolégia zohrával noviciát. 
Niektorí novici zo Spiša tu absolvovali noviciát alebo aspoň jeho časť. Ale to 
už je na ďalšiu samostatnú štúdiu.

Záver

Žiaci zo Spiša tvorili na trenčianskom jezuitskom gymnáziu prirodze-
ne menšinu. K ich komplexnejšiemu zhodnoteniu by bola nutná komparácia   
účasti žiakov zo Spiša na iných gymnáziách, ale to by mohlo mať rôzne oso-
bitnosti. Ukazuje sa však, že vzdelanie v tejto dobe patrilo medzi priority mno-
hých rodín a mladíkov. Unifikované jezuitské školstvo dokázalo svojou kva-
litou naplniť tieto ambície. A tak vzdialenosť od miesta bydliska nezohrávala 
vždy prioritnú úlohu, keď bola navyše škola zadarmo.

Príloha – zoznam žiakov:
Zápis v „matrike“ sa skladá z priezviska, príp. inej formy priezviska, 

krstného mena, miesta bydliska, sociálneho postavenia, národnosti, konfesie 
a kurzov, ktoré žiak navštevoval. Pokiaľ žiak študoval postupne kurzy, tak 
uvádzame len rok prvého a posledného kurzu. 

Priezviská sú radené abecedne. V zátvorke sú zapísané rôzne formy 
priezvisk, vyskytujúce sa v „matrike“. 

Záznam začína oznamom, kedy začal školský rok, kto bol rektorom a kto 
tvoril pedagogický zbor. Potom nasleduje menoslov žiakov od najvyššieho 
kurzu. Niektoré záznamy obsahujú tiež bližšie údaje o žiakoch – stav, z ktoré-
ho pochádzali (predovšetkým u šľachty je to zdôrazňované), miesto bydliska, 
národnosť (krajinskú príslušnosť), vek a konfesiu. Niekedy je zaznamenané, 
či študent navštevoval daný kurz prvý alebo druhý rok. Zriedkavo je uvedený 
príp. odchod zo školy, vstup do niektorej rehole alebo duchovného stavu či 
úmrtie.

1. Bednari (Bednary) Matthias, Varaliensis, ignobilis, Pannonus, catholicus, 
1685 poetae, 1686 rhetores31 

2. Czapkahazi Melchior, Scepusio Varalyensis, 1702 rhetores
3. Duchon Franciscus, Scepusio Varalyensis, ignobilis, Pannonus, catholicus, 

1715 gramatistae
 4. Furman Michael, Scepusio Varalyensis, civis, Pannonus, catholicus, 1719 

majores parvistae, 1723 poetae, 1724 rhetores

31 V roku 1688 bakalár filozofie na Trnavskej univerzite. BOGNÁR, K. – KISS, J. M. – VARGA, 
J. A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett halgattói 1635 – 1777. Budapest 2002, s. 197.
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 5. Galfi Stephanus, Scepusiensis, nobilis, catholicus, 1675 rhetores
 6. Geralltovics (Gerhaltovics) Paulus, Scepusio Varalyensis, nobilis, Unga-

rus, catholicus, 1714 principistae, 1715 syntaxistae, 1717 rhetores
 7. Horiad Georgius, Hadusfalvensis, nobilis, Ungarus, catholicus, 1713 gra-

matistae
 8. Horvát Georgius, Scepusiensis, ignobilis, Pannonus, catholicus, 1714 syn-

taxistae
 9. Ignatovics Joannes, Scepusiensis, libertinus, Ruthenus, catholicus, 1732 

rhetores
10. Kolbaj Stephanus, Scepusiensis, libertinus, Ungarus, catholicus, 1732 – 

1733 rhetores
11. Kolbay Joannes, Kolbanchensis, ignobilis, Pannonus, catholicus, 1719 

rhetores
12. Kolcsovsky Georgius, Scepusio Varalyensis, civis, Slavus, catholicus, 

1695 poetae, 1696 rhetores
13. Kraczun Georgius, Scepusio Varalyensis, civis, Pannonus, catholicus, 

1683 majores parvistae
14. Krivacz Fabianus, Scepusiensis, nobilis, Pannonus, 1667 gramatistae
15. Legnyansky (Legnansky) Andreas, Ofalvensis, civis, Slavus, catholicus, 

1671 gramatistae, 1672 poetae, 1673 – 1674 rhetores
16. Liptai (Liptay) Jacobus, Scepusiensis, civis, Pannonus, catholicus, 1693 

syntaxistae – 1695 rhetores
17. Lorenczovics (Lorincsovics) Joannes, Scepusiensis,  ignobilis, Ungarus, 

catholicus, 1725 poetae, 1726 rhetores
18. Pizuch (Pisuch) Georgius, Scepusio Varalyensis, civis, Pannonus, catholi-

cus, 1717 majores parvistae – 1721 poetae
19. Splény Gabriel, Scepusiensis, praenobilis, Ungarus, catholicus, 1714 gra-

matistae
20. SzentMiklóši (SzentMiklosi) Joannes, Primoviensis, nobilis, Ungarus, 

catholicus, 1711 gramatistae – 1715 rhetores
21. Willfigner (Wilfsinger, Wilsigner) Leopoldus, Késmarkensis, civis, Ger-

manus, catholicus, 1731 prin. – 1734 poetae.

Zápis v „matrike“ trenčianskeho jezuitského gymnázia o štúdiu L. Willfingera 
z roku 1734, keď navštevoval kurz poetistae, f. 461.
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 DIE SCHÜLER AUS DER ZIPS AM JESUITENGYMNASIUM 
IN TRENČÍN/TRENTSCHIN IN DEN JAHREN 1655 – 1773

Libor Bernát

Die Jesuiten haben sich auf Skalka bei Trenčín/Trentschin im Jahr 1645 nieder-
gelassen, wobei sie in der Zips bereits seit dem Jahr 1622 tätig waren. Nach Trent-
schin durften sie erst im Jahr 1649 hineintreten, denn das protestantische Stadtmagistrat                  
ist ihnen bis dahin im Wege gestanden. Damals wurde ebenfalls ihre Schule geöffnet. 
Die vorliegende Arbeit bemühte sich herauszufinden, wie viele Studenten aus der Zips 
stammten und welcher Konfession, Nation und sozialen Schicht sie angehörten. 

Die Studie geht von der Analyse der Matrikeln des Jesuitengymnasiums in Tren- 
tschin Matricula Scholasticae Juventutis R. M. Gymnasii Trenchiniensis ab Anno 1655 
inchoata, usque 1755 continuata aus. Nur teilweise wurden andere archivalische Quel-
len, wie z. B. die Matrikeln der Hochschulen, die Chronik des Kollegiums in Trenčín, 
die Angaben über Novizen etc. ausgenützt. Vom Schulpräfekt wurden in die Matrikeln 
des Jesuitengymnasiums in Trentschin die Angaben über das Lehrerkollegium und die 
Schülerverzeichnisse eingetragen. Die einzelnen Eintragungen beinhalten folgende An-
gaben: Vorname, Familienname, Sozialstatus, Wohnort, Konfession und selten auch die 
Angabe, ob der Schüler die angegebene Klasse zum erstenmal oder zum zweitenmal 
besucht hatte. Nicht bei allen Jahrgängen sind aber die Angaben komplett. Aufgrund 
eingegebener Daten wurde festgestellt, dass in den Jahren 1655 - 1773, also bis zur 
Aufhebung des Jesuitenordens, 8999 Schüler hier studiert hatten. Diese Zahl dürfte mit 
höchster Wahrscheinlichkeit größer sein, denn die einzelnen Schüler konnte man nicht 
immer gründlich identifizieren. In der Studie werden zum Vergleich auch die Schüler-
zahlen von anderen Komitaten angegeben. Am meisten waren die Schüler vom Trent-
schiner Komitat vertreten.

Insgesamt haben am Jesuitengymnasium in Trentschin 21 Schüler aus der Zips   
studiert, d. h. etwa 0,2% aller Schüler. Wir nehmen an, dass die Zahl der Schüler aus 
der Zips höher, in Bezug auf die Unvollständigkeit der Angaben, war. Der erste Schüler, 
F. Krivacz, besuchte das Jesuitengymnasium in Trentschin bereits im Jahr 1667. Als 
Letzter wird L. Willfigner in 1734 angeführt. Nach dieser Zeit sind die Angaben über 
Wohnort nur in außergewöhnlichen Fällen zu finden. Deswegen ist es aufgrund dieser 
Quellen nicht möglich ausführlich die Frage zu beantworten, warum die Schüler aus 
einem so weit entfernten Gebiet in Trentschin studiert haben. Alle Studenten aus der 
Zips haben sich zum römisch-katholischen Glauben bekannt. Am Jesuitengymnasium 
in Trentschin haben neun aus der Zips stammende Jesuiten unterrichtet. Es wurde aber 
nicht bestätigt, ob die Studenten absichtlich hierher angekommen sind, um in den Je-
suitenorden einzutreten. Die Angaben über Jesuiten - Priester, die ihr Noviziat in Trent-
schin absolviert haben, wurden vom bekannten ungarischen Historiker A. Petruch bear-
beitet. Die Angaben über Jesuiten-Frater warten aber immer noch darauf, um bearbeitet 
zu werden. Es werden darunter bestimmt auch Personen sein, die aus der Zips stammen.

Übersetzt von Soňa Polláková
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HISTORICKÉ ORGANY V DEJINÁCH LEVOČE

Janka Petőczová

Historické organy patria k najstarším zachovaným hudobným nástrojom                 
v Levoči. Už od 16. storočia nájdeme v archívnych dokumentoch mesta rôzne 
informácie o organoch, o organistoch, resp. o organároch. Samotné nástroje, 
historické organy, sa vo viac či menej pôvodnom stave zachovali v troch kosto-
loch – v Bazilike minor sv. Jakuba, v Evanjelickom a. v. kostole v Levoči a tiež 
v Kostole Panny Márie Kráľovnej anjelov a sv. Ladislava, t. j. v bývalom mi-
noritskom, resp. starom gymnaziálnom kostole, nazývanom aj Čierny kostol. 
Uložené v bezpečí kostolných chórových a emporových priestorov sa organy 
stali symbolom duchovnej hudby, pestovanej v meste kontinuitne po stáročia 
evanjelikmi i katolíkmi. V kostoloch boli chránené proti nepriazni počasia                                                                                                                                          
i pred skazou počas vojnových nebezpečenstiev; a čo je zaujímavé, nepoškodili 
ich ani požiare. Ak ich aj poznačil „zub času“, mestskí radní páni a predstavení 
cirkvi vždy našli financie na ich opravu, väčšinou dokonca verejnou zbierkou.

Prvú verejnú zbierku financií na výstavbu organa zorganizovala levočská 
mestská rada už v prvej polovici 17. storočia na vybudovanie veľkého orga-
na vo farskom Kostole sv. Jakuba. Dnes je tento kostol rímskokatolíckou ba-
zilikou minor; organ v ňom sa však budoval v časoch rozkvetu reformácie                     
a formovania sa evanjelickej a. v. cirkevnej hudobnej kultúry v meste. Far-
ský kostol slúžil pre potreby levočského evanjelického a. v. cirkevného zboru 
už od polovice 16. storočia. Nový organ do svojho farského kostola si mesto                                                     
objednalo v roku 1615 u majstra Jána Hummela (Hans, Johann, Jan Humel)                                                                                                     
z Norimbergu, ktorý žil v poľskom meste Krakov, aktuálne pracoval v Krako-
ve a neskôr i v poľskom mestečku Olkuša (Olkusz, Malopoľské vojvodstvo). 
Tu Hummel začal vyrábať so svojimi tovarišmi píšťaly na levočský organ. 
Priamo na Spiš prišiel pracovať až v roku 1624 a pod jeho vedením vznikla 
podstatná časť nástroja v Kostole sv. Jakuba. V roku 1630 však tragicky zo-                                                                                                                                   
mrel a organ definitívne ukončil v roku 1632 poľský organár Juraj Nitrovský 
(Jerzy Nitrowsky, Georg Nitroffsky). Podľa pôvodného staviteľa Jána Hum- 
mela, ktorý sa vo všetkých levočských archívnych dokumentoch podpiso-
val Hans Hummel, sa dodnes hovorí historickému organu v Bazilike minor                                   
sv. Jakuba v Levoči „Hummelov organ“.

Koncom 17. storočia sa konfesionálna situácia v Levoči zmenila. Farský 
kostol striedavo menil majiteľov, raz to boli katolíci, po nich evanjelici. Na pre-                                                                                                                                            
lome storočí už organ v kostole potreboval opravu. Tá sa začala realizovať až 
vtedy, keď kostol definitívne prešiel do rúk katolíkov. V roku 1708 katolícka                                                                                                     
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1 Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči (ďalej: Spišský 
archív v Levoči), Magistrát mesta Levoča (ďalej: MML), XXI/15, Acta et Fragmenta Prothoco-
llaria 1708, 1709, s. 444.

2 Spišský archív v Levoči, MML, Listiny a listy, XII 86/7; MML 760/6.

cirkev vyhlásila zbierku kovov, potrebných na opravu organa. Podľa zachova-
ného zoznamu vyzbieraného kovu išlo o cín, olovo, mosadz a bizmut (zbierali 
sa aj kanvice a misky). Opravu realizoval organár Ján Antel (Johann Antl), 
ktorý bol levočským mešťanom od 26. novembra 1708.1 O jeho činnosti v Le-
voči sa zachovala zaujímavá informácia z roku 1711, keď sa dostal do sporu                                     
s cechom stolárov. Tí ho obvinili, že je fušer, a že protiprávne u seba zadržia-
val ich tovariša. Ján Antel vysvetlil písomne celú situáciu listom, v ktorom 
informoval magistrát mesta o tom, že tovariš prišiel k nemu dobrovoľne a mal 
riadne odporučenie ďalšieho levočského mešťana. Organár, v liste podpísaný 
ako Servus Humillimus/Johannes Antel/Organopoedus, sa nielen obhajoval, 
ale aj žiadal o potrestanie tých, čo ho ohovárali.2 

V roku 1674 prevzali katolícki predstavení nielen Kostol sv. Jakuba, ale 
aj bývalý minoritský kostol do svojho vlastníctva. Ten sa stal vlastníctvom              
jezuitov, ktorí v ňom dali vyhotoviť (zrejme) koncom 17. storočia organ                        
s barokovou drevenou skriňou. Skriňa sa zachovala dodnes, píšťaly a vnútor-
ný mechanizmus je však už vymenený. Po nezvratných úspechoch katolíckej 
cirkvi boli levočskí evanjelici nútení, po niekoľkých rokoch konfesionálnej                                                                                                                                  
nestability v meste, postaviť si koncom 17. storočia mimo hradieb mesta vlast-
ný, drevený artikulárny kostol. Do neho si dali zhotoviť nový, na vtedajšiu 
dobu moderný a veľmi vkusný organ. Tento nástroj im slúžil (po viacerých 
rekonštrukciách) celé nasledujúce storočie a až po vybudovaní murovaného 
kostola na námestí v roku 1837 ho rozobrali, preniesli do nových priestorov 
na chór a renovovali. Okrem veľkého organa bol do murovaného kostola                     
prenesený z dreveného kostola aj malý organový pozitív. Historický organ                                                                                                 
v evanjelickom a. v. kostole prestal byť funkčný až v medzivojnovom období 
v 20. storočí a vtedy bol nahradený novým organom z továrne bratov Riege-
rovcov v Krnove (1932). Starý nástroj  nebol zničený, len presunutý na ved- 
ľajší chór; v evanjelickom a. v. kostole sa teda dnes nachádzajú až dva organy 
a jeden pozitív.

Vo farskom kostole bol Hummelov organ funkčný do prvej polovice                      
19. storočia. Vtedy si ešte stále udržiaval povesť najväčšieho organa v celom 
Uhorsku. Nachádzal sa na severnej empore a od 17. storočia, keď ho posta- 
vili, tvorila skriňa hlavného manuálu, zadného pozitívu a pedálu jednoliaty 
celok. Po roku 1830 však už nutne potreboval rekonštrukciu. Tá bola reali-                                                                                                                                      
zovaná v rokoch 1865 – 1877; vtedy salzburský organár a výrobca klavírov 
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Ludwig Mooser (1807 – 1881) 
vymenil časť vnútorného stroja.                                                                      
Organ zároveň rozdelil; hlavný                                                             
a pedálový stroj umiestnil na zá-                                                                            
padnú, murovanú emporu a zad-
ný pozitív nechal v drevenej 
balustráde severnej empory. V ta-                                                                                               
kejto polohe ho poznáme dodnes 
(obr. 1). Druhou rozsiahlou rekon-
štrukciou prešiel organ v 20. sto- 
ročí; realizoval ju podnik bratov 
Riegerovcov z Krnova v rokoch 
1931 – 1932. Historickú podobu 
nástroja ako jednoliateho umelec-
kého celku nám približuje unikátna 
zachovaná kresba výtvarníka, pro-
fesora košického gymnázia a pa-                                                                       
miatkára Viktora Miškovského 
(Miskovszky, 1838 – 1909) z roku 
1866.3 

Všetky levočské historické or-                                                                                       
gany prešli od polovice 19. sto-
ročia do súčasnosti niekoľkokrát 

3 Reprodukcia kresby: GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku. 
Bratislava 1982, s. 42.

4  GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa. In: Hudobný archív 
4. 1981, s. 53 – 130; GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku. 
Bratislava 1982 (2. vyd. 1989); GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historische Orgeln und 
Gehäuse in der Ostslowakei. In: Acta organologica 22, Berlin 1991.

5 KLINDA, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Bratislava 2000; MAYER, Marian Alojz: 
Dejiny organa na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava 2009.

renováciou a opravami, hlavne v nástrojovej časti. O ich zašlých slávnych 
časoch svedčia dnes nádherne zdobené barokové skrine. Výskumu levo-
čských organov venovali svoje celoživotné úsilie Otmar Gergelyi a Ka-
rol Wurm, ktorí publikovali v roku 1981 rozsiahlu štúdiu Osudy chýrne-
ho levočského organa a v roku 1982 syntetickú monografiu Historické 
organy na Slovensku.4 Z novších syntetických organologických monografií                                                                                                                           
nájdeme informácie o organoch v Levoči, resp. na Spiši, v knižných publi-
káciách Ferdinanda Klindu Organ v kultúre dvoch tisícročí (2000) a Mariana                                                                   
Alojza Mayera Dejiny organa na Slovensku od najstarších čias po súčas-                                                                                                         
nosť (2009).5 Okrem organov venovali muzikológovia rozsiahlu pozornosť aj 

Obr. 1. Hummelov organ v Bazilike minor sv. 
Jakuba, hlavný stroj na západnej empore.

© Štefan Péchy
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výskumu hudby, ktorá na týchto nástrojoch znela. Najstaršiu organovú hud-
bu titulárneho organistu farského kostola v 17. storočí Samuela Marckfelnera 
objavil František Matúš v jednom z tabulatúrnych zborníkov, zachovaných                                                                  
v evanjelickej zbierke hudobnín v historickej knižnici CZ ECAV v Levoči                                                                   
a publikoval ju v pramenno-kritickej edícii Stará hudba na Slovensku (zv. 4, 
1982).6 Od roku 2003 vychádza hudba 17. – 19. storočia zachovaná v spiš-
ských hudobnohistorických prameňoch v špecializovanej kritickej edícii Mu-                                                                                                                                           
sica Scepusii Veteris/Stará hudba sa Spiši, v ktorej bolo doteraz vydaných                     
15 zväzkov v deviatich sériách.7 Súčasné výskumy dopĺňajú staršie bádania                             
o nové informácie o organistoch a výrobcoch organov, zachované v archívnych 
dokumentoch, ale aj o akustické výskumy kvality zvuku historických píšťal.8 
Verejnosť sa s nimi môže oboznámiť rôznymi formami, okrem odbornej mu-
zikologickej literatúry sú poznatky prezentované aj priamo na Spiši prostred-
níctvom expozícií. V priestoroch Spišského archívu v Levoči bolo napríklad                                                                                                                          
v roku 2016 možné vidieť unikátny list v poľštine z roku 1615 Jána Hummela, 
staviteľa veľkého organa v Kostole sv. Jakuba, na výstave „Kontakty Levoče  
a Európy (vo svetle dokumentov)“. 

Najstaršia história
 
Prvá správa o organistovi (resp. organárovi) z Levoče pochádza zo začiatku 

16. storočia; nezachovala sa však v Levoči, ale v Prešove, kde sa v archívnych 
dokumentoch spomína v roku 1503 skutočnosť, že levočský organár Martin 
(Martinus de Leutschovia) opravoval organ v Prešove. Prvá konkrétna správa 
o stavbe organa v Levoči sa zachovala z roku 1504 a spája sa s menom majstra 

6 MATÚŠ, František (transkripcia a edícia): Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera (Výber) 
(Stará hudba na Slovensku. Alte Musik in der Slowakei 4). Bratislava 1981.

7 Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Slovensku (ďalej: MSV). Vedeckí red.: František 
Matúš, Janka Petőczová-Matúšová. MSV I /1, 2; Thomas Gosler (ed. J. Petőczová-Matúšová), 
MSV II/1 - 7, Johann Schimrack (ed. J. Petőczová-Matúšová), MSV III/1: Johann Lininger                    
(ed. Katarína Burgrová), MSV IV/1: P. Petrus Peťko a Sancto Martino SchP (ed. Ladislav Ka-
čic), MSV V/1; Paul Neumüller (ed. Katarína Burgrová), MSV VI/1; P. Ferdinandus Pankiewicz 
a S. Caecilia SchP (ed. Ladislav Kačic), MSV VII/1; Gregor Rösler (ed. Katarína Burgrová), 
MSV VIII/1: Nicolaus Simonides: Gesangbuch (ed. Peter Ruščin), MVS IX/1; Georg Wirsinger 
(ed. J. Petőczová-Matúšová). Bratislava – Prešov 2003 – 2015.

8 CEPKO, Marek – MAYER, Marian Alojz: Organy a organári na Slovensku 1651 - 2006 [DVD]. 
Bratislava 2012; ŠTAFURA, Andrej – BAHÝL, Vladimír: Dendrochronologická analýza histo-
rických hudobných nástrojov. In: Hudba – výskum – kontexty. Ed. J. Lengová. Bratislava 2015, 
s. 72 – 82.; ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan: The upper lip as a voicing element of wooden 
ogan pipes (Horné lábium ako intonačný prvok drevenej organovej píšťaly). In: Akustika 2016, 
zv. 25, s. 55 – 61.
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Mikuláša (Nicolai organiparae). Z roku 1506 pochádza spáva o oprave orga-
na, ktorú robil majster Gallus, ktorý neskôr pracoval v Bardejove.9 Prvá správa 
o organistovi v Levoči pochádza z roku 1516; bol ním istý Gregor z Brašova 
(Gregorius Coronensis aus Brasso; Braşov, Sedmohradsko, dnes Rumunsko). 
Z roku 1522 sa zachovala zaujímavá informácia o mecenášskej aktivite meš-
ťana Melchiora Mässingschlägera (Mässingschläger alias Polierer), ktorý bol 
vyše 30 rokov členom mestskej rady a tzv. kostolným otcom a v rámci jeho sta-
rostlivosti o kostol zabezpečil aj stavbu (opravu) veľkého organa – Organum 
magnum aedificavit.10 Z roku 1529 pochádza správa o už spomínanom orga-
nárovi majstrovi Mikulášovi, keď v čase nepokojov a morovej nákazy utiekol                                                                                                                                      
do Poľska. Keďže do Levoče sa už nevrátil, mestská rada jeho dom predala 
a jeho majetok v hodnote vyše 300 zlatých skonfiškovala. Vieme o ňom, že 
neskôr pôsobil v Krakove.11  

Základné informácie o organe v Kostole sv. Jakuba sa zachovali až z ro-
kov 1539 – 1540. Vtedy postavil majster Ján Ammer (Johanne de Ammero) 
nový organ s dvadsiatimi registrami – Organo majore cum 20 vocibus facien-
do. Zmluvu s ním podpísalo mesto 21. novembra 1539. Za prácu mal dostať 
100 zlatých a organ mal postaviť do starej skrine, pričom mal použiť píšťaly                                                          
zo starého organa. O niekoľko dní sa rozhodlo, že organ postaví do novej skri-
ne, za čo dostane ďalších 30 zlatých. V nasledujúcom roku vyhotovil novú 
skriňu bez ozdôb a malieb, za čo malo mesto ešte zaplatiť. Z ďalšieho popisu 
práce v roku 1540 vyplýva, že sa práci príliš nevenoval, skôr holdoval vínu.12 

Všetky tieto aktivity potvrdzujú, že v kostole existoval organ i v predchá- 
dzajúcom 15. storočí a používal sa tu teda aj v stredoveku. Potreba prestavby                     
a zväčšenia nástroja v 16. storočí vyplývala z nových potrieb evanjelickej                            
a. v. (luteránskej) cirkevnej obce. V jej duchovnom a kultúrnom živote totiž 
zohrávala renesančná hudba dôležitú úlohu. Bolo to práve na sklonku polovice 
16. storočia, v čase udomácnenia sa reformácie v Levoči a v čase budovania 
evanjelického kantorátu v meste. V Levoči, podobne ako v ostatných mes-
tách Spiša, ktoré prešli na stranu reformácie, vznikali kantoráty podľa vzoru 

  9 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 53 – 54.
10 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Zur Geschichte der großen Orgel in der Stadtpfarrkirche 

St. Jacobi zu Levoča (Leutschau). In: Acta organologica 11, Sonderdruck, Berlin 1977, s. 10. 
Podľa: BAL, Jeromos – FÖRSTER, Jenő – KAUFMANN, Aurél (trans. a ed.): Hain Gáspár 
Loc̋sei Krónikája. Lőcse 1910 – 1913, s. 20.

11 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Zur Geschichte der großen Orgel in der Stadtpfarrkirche 
St. Jacobi zu Levoča (Leutschau), c. d., s. 54. Podľa: BAL, Jeromos – FÖRSTER, Jenő – KAUF-
MANN, Aurél (trans. a ed.): Hain Gáspár Loc̋sei Krónikája, c. d., s. 42.

12 BAL, Jeromos – FÖRSTER, Jenő – KAUFMANN, Aurél (trans. a ed.): Hain Gáspár Loc̋sei 
Krónikája, c. d., s. 84.
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13 PETŐCZOVÁ, Janka: Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: 
2014, s. 53 – 96.

14 SZÓRÁDOVÁ, Eva: Hudba v pedagogickom diele Jana Amosa Komenského. In: Slovenská 
hudba 21, 1995, č. 2, s. 176 – 178; RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Sloven-                
sku I. Stredovek, renesancia, barok. Bratislava 1984, s. 72. 

nemeckých Kantorei. Ich podstatou boli hudobné aktivity speváckeho zboru                                                                                                                        
na bohoslužbách, ktoré koordinoval kantor (resp. rektor školy), ktorý bol v jed-
nej osobe všestranne vzdelaný hudobník a spevák a zároveň pedagóg, učiteľ 
hudby v mestskej škole.13 

Kantor a organista patrili v druhej polovici 16. storočia, spolu s mestským 
trubačom, k trojici mestom platených profesionálnych hudobníkov. Kantor di-
rigoval žiacky spevácky zbor v kostole a úroveň predvádzania renesančnej 
hudby bola bezpochyby vysoká. Svedčia o tom hudobniny, zachované v le-                                                                                                                                              
vočskej a kežmarskej lyceálnej historickej knižnici. Podľa rukopisných a tla-
čených hudobnín vieme, že levočský zbor (zložený predovšetkým zo žiakov 
mestskej školy, ale aj ďalších dobrovoľných spevákov) dokázal spievať viac- 
hlasnú renesančnú hudbu známych európskych skladateľov, napríklad Gio-                                                                                                                                             
vanniho Pierliugiho da Palestrinu (cca 1525 – 1594) a Orlanda di Lasso (1532 
– 1594). Ammerov organ, vybudovaný vo farskom kostole, slúžil nielen ako 
sólový hudobný nástroj, ale aj ako sprievodný nástroj pri predvádzaní jed-
nohlasného duchovného spevu i polyfonickej, viachlasnej hudby až do prvej                          
štvrtiny 17. storočia, keď ho nahradil nový veľkolepý nástroj, organ Jána                                                                                                                                
Hummela.

Pri výskume organov máme k dispozícii aj ikonografické pramene. Vy-
obrazenie organa nájdeme napríklad v pedagogickej príručke Jana Amosa 
Komenského Orbis sensualium pictus (1. vydanie 1658, Norimberg). Druhé 
vydanie tejto európsky uznávanej učebnice vyšlo dokonca v roku 1685 v Le-
voči, v tlačiarni Samuela Brewera a nájdeme v ňom vyobrazenia tridsiatich 
hudobných nástrojov. K obrázku je pripojený ich stručný popis v troch jazy-
koch: Instrumenta Musica/Klangspiele/Připrawy Muzycke. Poslednú skupinu 
(č. 24 – 30) tvoria nástroje dychové, rozdelené do dvoch skupín podľa tvorby 
tónu: 1) ústami: Pisstalka (24), Ssalmage (Surma) (25), Dudy (gegdy) (26), 
Cynek (Kornet) (27), Trúba (Klaryn) (28), Puzon (29) a 2) pomocou mechov: 
Warhany (Organy) (30).14 Autorstvo drevorezov v tejto učebnici sa pripisuje   
aj levočskému trubačovi a mestskému hudobníkovi Jonášovi Bubenkovi. 

Zaujímavú kapitolu v dejinách levočského organárstva tvoria tie nástro-
je, ktoré existovali v dnes už zaniknutých levočských kostoloch. Ich his-
tóriu môžeme sledovať len sprostredkovane z archívnych dokumentov.                                                                                         
Zo zaniknutých stredovekých kostolov máme minimum informácií o hudbe                    
v stredovekom Kostole sv. Vavrinca, ktorý postavili spolu s kláštorom kartu-
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ziáni po roku 1454 pri južných hradbách mesta. V 16. storočí ho spravovali 
evanjelici a v roku 1674 ho prevzali katolíci. Bezpochyby bol v tomto kostole 
aj organ, resp. menší, bezpedálový jednomanuálový organ. Budovy kláštor-
ného komplexu, ktoré boli koncom 17. storočia v dezolátnom stave, odkúpili 
jezuiti a začali ich opravovať. Regulárne ich však začali používať od roku 
1710, po odmlke v rokoch rekatolizačných bojov počas povstania Františka II. 
Rákócziho. Po obnovení komplexu jezuiti postavili novú budovu školy a tento 
konvikt, určený pre výchovu katolíckych študentov z radov šľachty, slávnost-
ne otvorili 13. októbra 1711. O päť rokov neskôr refektórium vyzdobili obraz-
mi, fasádu nad oknami štukovými ornamentmi, v roku 1718 zaklenuli kostolík 
a v roku 1721 do neho dali postaviť organ „od levočského organára Vavrinca“ 
a tiež malé zvony do veže.15 S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o dielo Va-
vrinca Čajkovského (Laurentius Czeukowsky, Lorentz Czajkowsky, Lorenz 
Cseikovsky, cca 1677 – 1749), kremnického rodáka, ktorý v Levoči získal 
mestské právo v roku 1714 a ktorý bol chýrnym staviteľom organov. Na Spiši 
postavil organ v kostole vo Veľkom Slavkove a jednomanuálový 12-registrový 
barokový organ v Evanjelickom a. v. kostole v Kežmarsku (1720), mimo Spiša 
sú známe napríklad jeho organy v Košiciach, Vojňanoch a v Šoproni.16 

Od 18. storočia môžeme hovoriť na Spiši o rozvinutom organárstve. Cen-
trum Spiša – Levoča – bola popri Spišskej Novej Vsi a Spišskej Sobote aj 
centrom hudobných nástrojárov. Činnosť výrobcov hudobných nástrojov, ši-
kovných remeselníkov a umelcov, ktorí vyrábali organy a klávesové nástroje 
môžeme sledovať v Levoči od polovice 18. storočia detailnejšie. Aj v Európe 
to bolo obdobie vrcholného rozkvetu organárstva. V jednotlivých krajinách 
– Taliansko, Španielsko a Portugalsko, Anglicko, Nizozemsko, Francúzsko, 
Nemecko – prebiehal vývoj stavby organov s istými špecifikami v podstate už 
od renesancie. Približne od polovice 16. storočia sa v nich vyhranili národné 
a regionálne špecifiká organa. Vlastné špecifiká vykazujú organové kultúrne 
okruhy – nizozemský, taliansky, francúzsky, anglický, španielsky, severone-
mecký a juhonemecký; v stredoeurópskom hudobnokultúrnom okruhu môže-
me hovoriť o slovenských, českých a poľských organoch ako „o typovo od- 
vodených, pritom esteticky vyhranených nástrojoch.“17 

15 CHALUPECKÝ, Ivan: Šľachtický konvikt jezuitov v Levoči. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013,               
s. 127.

16 Na pozitíve rímskokatolíckeho kostola vo Vojňanoch sa zachovala sa vigneta s textom Lau-
rentius Czeukowsky, Orgel- und Instrument-Macher in Leutschau 1726. GERGELYI, Otmar – 
WURM, Karol: Historické organy na Slovensku, c. d., s. 94, 98; SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historické 
klavíry na Slovensku. (Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry). Bratislava 2004, s. 20, 21.

17 KLINDA, Ferdinand. Organ v kultúre dvoch tisícročí, c. d., s. 36.
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V raných talianskych nástrojoch (16., 17. storočie) sa kládol dôraz na re-
gister principálových píšťal, ktorý sa nazýval ripieno; zvláštnosťou bol aj                             
druhý principálový register – voce umana (humana, napodobenie ľudského 
hlasu). Zvuk renesančných talianskych organov, zasadených do gotických 
skríň, zodpovedal kantabilite renesančnej a ranobarokovej hudby talianskych 
skladateľov; v doplnkových registroch dokonca obsahoval zvuk vtáčieho spe-
vu, slávika, harfy a bubnov. V jednej z najstarších oblastí organárstva v Európe 
– v Nizozemsku, sa uplatnili nové technické objavy – vzdušnica s tónovou 
kancelou, základy menzurácie a nové registre (rady píšťal) – Široká flauta, 
Kvintadéna, Nasard, Kornet.18 Po zavedení reformovanej cirkvi ako štátneho 
náboženstva sa v Nizozemsku začala rozvíjať koncertná tvorba pre organy, 
pretože povinnosťou organistov – mestských zamestnancov bolo pravidelne 
koncertovať. To spôsobilo rozvoj svetskej hudby (tance, variácie) a ovplyv-                  
nilo to aj organovu tvorbu vo Francúzsku a Nemecku. V Nemecku bola or-
ganárska prax ovplyvnená konfesionálnymi pomermi; katolícka juhonemecká 
oblasť bola pod vplyvom Talianska a organová hudba a tu rozvíjala v nadväz-
nosti na potreby katolíckej liturgie (prelúdiá a žalmové kompozície v alter-
natívnej praxi so zborom, v menších kostoloch postačovali jednomanuálové 
organy); luteránske centrá v severnom Nemecku kládli dôraz na spracovania 
protestantského chorálu a voľné, organové formy (fantázie, prelúdiá, variácie, 
partity), čomu zodpovedala potreba dvoj- a viacmanuálových organov; okolo                                         
roku 1630 mali severonemecké organy už aj päť klávesníc (štyri manuály                                                                                                                      
a jeden pedál). Zmeny v organárstve sa prejavili v druhej polovici 18. storo-
čia a súviseli so snahou napodobniť nový zvukový ideál orchestra klasicizmu 
(dôraz na hlasy sláčikových nástrojov, v pedále dôraz na basové tóny).19  

Levoča sa stala v 18. storočí centrom hudobného nástrojárstva na Spiši. Žili 
tu viacerí nástrojári ako riadni levočskí mešťania, niektorí tu však len prechod-
ne pracovali v organárskych dielňach. Výrobcovia organov spravidla cestovali 
za prácou a v mieste, kde mali dielňu, zhotovovali organové píšťaly a potreb-
né súčiastky, ktoré potom montovali na mieste stavby organa. V Levoči sa 
vyrábali nielen organy a pozitívy, ale z klávesových nástrojov aj klavichordy                           
a čembalá, neskôr klavíry i harmóniá. Jedným z najvýznamnejších organárov, 

18 Kvintadéna – starý organový register, v ktorom sa ozýva tretí harmonický tón (duodecima nad 
základom); Nasard – forma registra Kvinty s krytými flautovými píšťalami, na Slovensku do-
kázateľná od polovice 18. storočia; Kornety – zmiešané registre, v ktorých sa vyskytujú tercie, 
samostatné terciové registre sa v slovenskom barokovom organárstve nepoužívali. MAYER, 
Marian Alojz: Dejiny organa na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť, c. d., s. 121 – 136.

19 BĚLSKÝ, Vratislav – FUKAČ, Jiří: Varhanářství. Varhany. [Heslá] In: Slovník české hudební 
kultury. Eds. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Petr Macek. Praha 1997, s. 975 – 983.
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ktorých život a pôsobenie boli na istý čas spojené aj s Levočou, bol Franti-
šek Eduard Pecník (Franciscus Eduardus Petznik, Pecznik, Pecsnik 13. január 
1748, Rakovo – 4. marca 1815, Tisovec), rodák z Turca.20 Po rokoch štúdií                   
v Banskej Bystrici (1762 – 1765 u Martina Wahla), v Šoproni (1770 u Jo-
hanna Rotha zo Sedmohradska) a po rokoch odbornej praxe počas vandrovky                                                                                                   
vo Viedni, Augsburgu, Metz, Nancy, Paríži, Amsterdame, Londýne (!) a inde, 
sa v roku 1781 vrátil do Uhorska a našiel si prácu v Levoči u spišského rodáka, 
organára Jozefa Boroveckého. Neskôr päť rokov pracovali spolu v Prešove                
a potom si Pecník otvoril v roku 1787 v Levoči svoju vlastnú dielňu. Jeho 
prvým samostatným dielom bol pozitív, postavený pre Evanjelický a. v. kostol 
v Poprade-Strážach v roku 1788; na tomto nástroji, ktorý je dnes v Kostole 
klarisiek v Bratislave, sa zachovala jeho vigneta s nápisom: Fecit Franciscus 
Eduard Petznik Leutschoviae /Anno 1788. No. 1.mum opus primum.21 V nasledu-
júcich rokoch František Eduard Pecník zúročil svoje bohaté vedomosti a skú-
senosti; pracoval v Prešove, Bardejove a Tisovci. Postavil dvadsať organov 
v rôznych mestách Uhorska. Charakterizujú ich pôvabné tvary a špecifický 
zvuk, ich jedinečnosťou sú aj drevené píšťaly flauty. Unikátne sú jeho pozitívy, 
osem z nich sa zachovalo v Gemeri (napríklad v Lipovci, v Drienčanoch).22

V 19. storočí patril k profesionálnym levočským organárom Andrej (An-
dreas) Zimmer (1800 – 1857), ktorý tiež študoval v zahraničí, u Friedricha 
Deutschmanna vo Viedni. V rokoch 1822 – 1823 pomáhal stavať ako Deu-
tschmannov tovariš organ v Spišskej Novej Vsi. Andrej Zimmer postavil 
organy v Huncovciach, Chyžnom, Nižnej Slanej, Tvarožnej, atď., jeho sig-
num nájdeme napríklad aj na organe v Matejovciach – ANDREAS ZIMMER                                       
bürgerlicher Orgel und Instrumenten macher in Leutschau 1842.23 Do dejín 
levočského organárstva sa zapísal prenesením, renováciou a rozšírením his- 
torického organa z dreveného evanjelického a. v. kostola do nového muro-     
vaného kostola v roku 1837.

20 MAYER, Marian Alojz: Slovenský organár František Eduard Pecník. In: Slovenská hudba,   
roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 360 – 385.

21 Kostol klarisiek v Bratislave (Kostol povýšenia Svätého kríža), v súčasnosti v užívaní štátu, 
slúži ako koncertná sieň. Pozitív bol v roku 1989 pre tento kostol zakúpený, reštaurovaný                               
a doplnený novým prospektom. MAYER, Marian Alojz: Slovenský organár František Eduard 
Pecník, c. d., s. 361, 382. Tiež: CEPKO, Marek – MAYER, Marian Alojz: Organy a organári 
na Slovensku 1651 – 2006, c. d.

22 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku. c. d., s. 221, 222, 226.
23 SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historické klavíry na Slovensku, c. d., s. 21, 67. 
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Historický organ v Kostole sv. Jakuba v Levoči, ktorý bol v roku 2015 
vyhlásený za Baziliku minor sv. Jakuba, patrí k najkrajším a najväčším his-
torickým organom na Slovensku. Zároveň je to najstarší zachovaný organ                            
na Slovensku (i keď nie vcelku, lebo bol čiastočne prestavaný a viackrát 
opravovaný). Jeho výstavbu inicioval levočský farár evanjelickej a. v. cirkvi                             
a superintendent Peter Zabler v prvej štvrtine 17. storočia.24 Miesto pre nový 
organ bolo určené na severnej empore medzi dvoma piliermi, mechy mali byť 
v miestnosti, kde bola knižnica a ku nej sa mala pristavať drevená empora                    
až po organ. Samotná výstavba však bola komplikovaná a prerušovaná neča-                                                                                                                                            
kanými udalosťami a napokon trvala skoro dve desaťročia. Organ bol ukon-
čený až v roku 1632 a hneď od začiatku vzbudzoval pozornosť svojou mo-
numentálnosťou a zvukovými kvalitami. Už krátko po jeho dokončení organ 
spomenul ako pozoruhodnosť Levoče aj Dávid (David) Fröhlich (1595 – 
1648) vo svojom diele Medulla geographiae practicae (Jadro praktického ze-
mepisu, 1639) pri opise mesta. V súvislosti s farským kostolom uviedol, že je 
vyzdobený epitafmi, Thurzovou kryptou, organom a nákladnou kazateľnicou                                                                     
– In foro suo spatioso obtinet Templum exornatum Epitaphiis, cryptâ Turzo-
nianâ, Organo et Suggesto sumtuoso.25 

Dnes vieme, že kazateľnicu i organovú skriňu vytvorili tí istí umelci. Zod-
povednosť za práce na organovej skrini mal umelecký stolár a rezbár Andrej 
(Andreas) Hertel z Krakova a medzi jeho pomocníkov patril napr. Ján (Hans) 
Schmied z Dánska. Len za rezbárske práce mesto zaplatilo v roku 1624 viac 
ako 2 000 zlatých. Medzi objednanými artefaktami boli erby, obrazy, anjeli, 
džbány na vodu, 12 apoštolov, 15 strapcov ovocia, pastieri a ďalšia výzdoba. 
Zachoval sa list z 21. augusta 1623, obsahujúci zoznam objednaných prác aj 
s dohodnutou sumou, odmenami za špecifikované práce, ktoré boli vyčíslené 
v poľských i rýnskych zlatých. List vlastnoručne napísal stolár a umelecký 
rezbár Andrej Hertel a podpísal ho aj Fridrich Pobst, hlavný mecenáš výstavby 
organa.26 

Nový organ do Kostola sv. Jakuba si však objednali Levočania už osem              
rokov predtým, než vznikla skriňa samotného nástroja, a to v roku 1615                                                                                                              
u majstra Jána Hummela z Norimbergu. Ten bol od roku 1608 krakovským 

24 CHALUPECKÝ, Ivan: Významné evanjelické osobnosti Levoče. Peter Zabler; Štefan Xylan-
der; Christian Pfannschmiedt a Ján Ľudovít Topertzer. In: Pohľady do minulosti II. Ed. Mária 
Novotná. Levoča 2002, s. 107 – 109.

25 FRÖHLICH, David: Medulla geographiae practicae (Bardejov 1639), s. 349.
26 Spišský archív v Levoči, MML, Listiny a listy, sign. 88/6; GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: 

Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 58, 92.
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27 Rok narodenia Jána (Hans, Johann) Hummela je neznámy; údaje o jeho pôvode sú v literatúre 
nejednotné. V Nürnberger Künstlerlexikon sa uvádza, že pochádzal z Coburgu, od roku 1588 bol 
mešťanom Norimbergu, v rokoch 1591 a 1606 pracoval v Hersbrucku. Pozri: Nürnberger Kün-
stlerlexikon. Bildende Künstler, Kunsthandwerker, Gelehrte, Sammler, Kulturschaffende und 
Mäzene vom 12. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Zv. 1. Ed. Manfred H. Grieb. Mníchov 2007, 
s. 712. Online: https://books.google.sk/books?id=hoRcf4LFZUcC&pg=PA712&dq=Nürnber-
ger+Künstlerlexikon+Hans+Hummel&hl=sk&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Nürnber-
ger%20Künstlerlexikon%20Hans%20Hummel&f=false. Tiež: GERGELYI, Otmar – WURM, 
Karol: Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 55.

28 Spišský archív v Levoči, MML, nespracované, fascikel Organ v Levoči 1615 – 1628, bez sign.
29 Tobias Netzel, levočský farbiar; spomínaný v Levoči v zmluve, ktorú ako svedok podpísal                     

J. Hummel (1624). GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa, 
c. d., s. 58.

mešťanom a v rokoch 1617 – 1618 pracoval na organe v Kostole Panny Márie 
v Krakove.27 Z Krakova poslal v roku 1615 do Levoče dva listy levočské-
mu richtárovi, z ktorých vysvitá, že už vo februári 1615 bol zaangažovaný             
do výstavby organa v Levoči. Tieto dva Hummelove listy sa zachovali v le-                                                                                                                                     
vočskom archíve a v istom zmysle sú unikátne, lebo sú napísané v poľštine; 
všetky ostatné Hummelove listy sú písané v nemčine.28 Prvý z nich je nedato-
vaný, ale príjemcovia v Levoči na neho zapísali, že prišiel 9. februára 1615. 
Hummel v ňom oznamuje richtárovi Michalovi Klementisovi (Clementis), 
že sa u neho zastavil „pán Tobiáš29 a pozval ho, aby s ním hneď aj cestoval                        
do Levoče,“ ale on vraj ešte nemôže a najskôr tak bude môcť učiniť až „dva 
týždne po Veľkej noci“ (Príloha 1). Na liste je na znak jeho pravosti pritlačená 
aj jeho osobná pečať, ktorú používal bežne v korešpondencii. Táto pečať je                                                                                                       
malým umeleckým dielkom, symbolizujúcim 
prácu  organára – sú na nej dve prekrížené píš-
ťaly organa, ladiaci roh (Stimmhorn), ktorý pre-
deľuje pole pečate na polovicu, v každej z po-                                                                                   
lovíc je jedno písmeno z monogramu H. H.                         
a pod ladiacim rohom dole sa nachádza čme-
liak (nem. Hummel) (obr. 2). V druhom liste, 
ktorý Hummel napísal 7. októbra 1615 z Kra-
kova, oznamuje levočskému richtárovi, že „pri-
jal olovo, ktoré mu poslali a ktoré teraz zobe-
rie so sebou do Olkuša.“ Okrem toho spomína 
materiál, ktorý by použil, a to „olovo olkušské, 
ktoré je lepšie a z neho budú lepšie aj registre... 
Principál však bude z cínu“ (Príloha 2) (obr. 3).

Hummel prijal v rokoch 1615 (i nasledujúcich) od Levočanov viackrát fi-
nančnú zálohu a v Poľsku začal vyrábať so svojimi tovarišmi píšťaly na organ 

Obr. 2. Pečať Jána Hummela, 
s iniciálkami H. H. – Hans Hummel

© Štefan Péchy
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v Kostole sv. Jakuba. Na Spiš však prišiel pracovať až v roku 1624, po viace-
rých urgenciách mestskej rady v čase, keď už bolo potrebné koordinovať jeho 
prácu so stolárskou a rezbárskou prácou Andreja Hertela. Drevená organová 
skriňa bola síce hotová roku 1625, ale práca Hummela pokračovala pomaly. 
Archívne dokumenty hovoria o tom, že na organe sa hralo prvýkrát 24. júna,  
na Jána, v roku 1629.30 Ani vtedy však nebol ukončený úplne. V levočskom 
archíve sa zachovala početná korešpondencia, z ktorej vysvitá, že majster or-
ganár si neplnil svoje povinnosti, organ nedokončil a v roku 1630 sa zabil                                                                                                                             
priamo v kostole pádom z lešenia. Problémy s výstavbou organa sa dostali 
až do Hainovej kroniky, kde nájdeme správu ešte z konca roka 1628: Minulý 
týždeň došlo k prudkým hádkam so staviteľom organa, biednym opilcom Han-
som Hummelom z Norimbergu, ktorý pracoval už celé štyri roky na [svojom] 
diele a prijal dvojnásobok dohodnutej odmeny a predsa organ nedokončil. Boh 

30 Tamtiež, s. 61. Podľa: Archív FÚ CZ ECAV v Levoči, Acta diversa, sign. 12/a.

Obr. 3. List Jána Hummela richtárovi Levoče z Krakova (1615)
© Štefan Péchy
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mu pomáhaj, aby to dospelo ku zdarnému koncu. 31 Faktom je, že Hummel sa                                                                                                                                       
neustále písomne dožadoval ďalších a ďalších financií a napokon sa s mest-
skou radou nepohodol. Navyše v roku 1629 prišla na neho sťažnosť od poľ-                    
ského kráľa (!), z ktorej vysvitlo, že ukradol píšťaly v krakovskom kostole, 
roztavil ich a utiekol s nimi do Levoče. Hummelovi hrozil súd, ktorý aj stano-
vili na 9. februára 1629, ale súd sa nekonal. Tragický skon organára 11. febru-
ára 1630 je v archívnych prameňoch opísaný nasledovne: Zomrel bezbožný 
muž Hans Hummel, ktorého bez svetiel a bez kríža pochovali na cintoríne pri 
novom kláštore.32

Po náhlej smrti Jána Hummela sa nedokončený organ podarilo opraviť                  
a definitívne dielo doviesť do zdarného konca až prizvanému tovarišovi Jána 
Hummela, vtedy už skúsenému poľskému organárovi Jurajovi Nitrovskému 
(cca 1605 – po 1673, Gdansk). Nebol to prvý organ, ktorý po Hummelovi 
dokončoval.33 Zrejme si bol veľmi dobre vedomý rôznych „zádrheľov“ okolo 
opravy, pretože v liste levočskej mestskej rade napísal ešte z Olkuše:

... veľapriaznivej a ctihodnej rade dávam na vedomie, i Vašej ctihodnosti 
a slovutnosti pán richtár, že som prijal list a z jeho obsahu som porozumel, že 
organ u Vás sa poškodil a je rozladený, súčasne s ním mne bol napísaný ďalší 
dopis Vaším pánom organistom [Ján (Johann) Pfadenhauer] a on vo svojom 

31 Diese Woche über hatt mann mit dem Orgelmacher Hansz Hummel, einen loszen betrogenen 
Nürnberger, der schon gantzer 4 Jahr über den Werck gearbeitet, vnd doppelt sein geding em-
pfangen, vnd dennoch dasselbige nicht auszgefertiget, wüste händel gehabt. Gott helffe est 
zum gutten Ende bringen. BAL, Jeromos – FÖRSTER, Jenö – KAUFMANN, Aurél (trans.                              
a ed.): Hain Gáspár Lőcsei Krónikája, c. d., s. 186. GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osu-
dy chýrneho levočského organa, c. d., s. 60.

32 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 60, 61.
33 Juraj Nitrovský (Georg, Jerzy, Nitrowsky, Nitrofsky, Nitroffsky, Nietrowski, Nidrowski)                       

patril k významným poľským organárom. Predpokladá sa, že bol Hummelovým žiakom                              
a pochádzal zo Spiša. Do roku 1630 pôsobil v Olkuši, v rokoch 1630 – 1673 pôsobil v širo-
kom priestore od Spiša až po Gdansko. S Hummelom spolupracoval už v Olkuši, kde po jeho 
odchode do Levoče ukončil organ (1631 – 1633), potom dokončoval organ v Levoči (medzi 
1630 – 1632) a následne vystaval Hummelom sľúbený organ v Kostole Panny Márie v Krakove 
(1638). V roku 1642 je evidovaný vo Varšave a v rokoch 1649 – 1672 pracoval v severnom 
Poľsku (najviac v Gdaňsku). Jeho vrcholným dielom, na ktorom pracoval aj so synom An-
drejom, bola prestavba organa v Kostole Panny Márie v Gdaňsku (1672 – 1673). Dvaja z jeho 
troch synov boli tiež organári (Andrej, Daniel). Za odbornú konzultáciu k problematike dejín 
poľského organárstva ďakujem Dr. Krzysztofovi Urbaniakovi, z Katedry organov a kostolnej 
hudby Hudobnej akadémie Grażyny i Kiejstuta Bacewiczówcov v Lodži a Dr. Bogusławovi  
Rabovi z Katedry muzikológie, Fakulty historických a pedagogických vied Vroclavskej uni-
verzity. GOŁOS, Jerzy: Polskie organy i muzyka organova. Varšava 1972, s. 275, 281; REN-
KEWITZ, Werner – JANCA, JAN: Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 
1333 bis 1944. Bd. I. Würzburg 1984, s. 134 – 158. Online: http://www.gedanopedia.pl/?title=-
NITROWSKI,_rodzina. 
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liste mne naznačil, že sa organ nachádza v takom pokazenom stave ako nikdy 
a že nemôže na ňom použiť (viac než) len dva registre, preto sa nachádzam 
v pomykove, lebo ozaj neviem, či by som mohol Váš organ opraviť a dať                                                         
do poriadku, a či ešte neväzí za tým sám Hummel. ... Nech si uvážia páni, čo 
chcú robiť, lebo na celej veci môžu viacej pokaziť ako napraviť, to predsa nie 
je detská hračka s takýmto veľkým nástrojom. Rád by som videl takého súceho 
človeka, majstra, ktorý tomu nástroju pomôže. ... Dané v Olkuši, dňa 4. júna 
1631. Georgius Nitrofsky/Orgell/ macher schreiben Illkusch/.34

V roku 1632 už Nitrovský predsa len pracoval v Levoči a veľký organ 
opravil, o čom svedčí jeho list, zachovaný v Levoči a napísaný mestskej rade 
(bez uvedenia miesta). Vysvitá z neho, že na stavbu organových píšťal po-
užíval dubové drevo a časť z neho si plánoval odviesť aj naspäť do Poľska, 
kde mal pracovať na organe v Kostole Panny Márie v Krakove (čo bola tiež 
práca, ktorú pôvodne sľuboval urobiť Hummel): Vaša úctyhodnosť, slovut-
nosť a rozvážnosť, pán richtár a rada mesta, predostieram k Vám svoju sr-
dečnú žiadosť, ctihodnej rade mesta vo veci dubového dreva, ktoré som použil                                             
v „hlbokej Kopule“ [register Kopula 8‘], a to 40 kusov, prosím, nech ráči                                                                                                            
vziať na vedomie ctihodná rada mesta, že toto drevo je [mojím] majetkom a má 
sa použiť na opravu organa v Krakove v chodbe chrámu sv. Márie, ako je to 
ináč aj zaznamenávané na jednotlivé kusy dreva, toto by som chcel vyzdvihnúť 
voči ctihodnej rade, a týmto Vás Bohu porúčam.

Dané dňa 2. septembra roku Pána 1632. Georgius Nitroffsky/orgel ma-
cher. 35

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že obidva historické organy – le-
vočský i olkušský v Kostole sv. Andreja (dnes v Bazilika sv. Andreja), vybu-
dované Jánom Hummelom a Jurajom Nitrovským v blízkom časovom rozpätí 
a v rovnakej organárskej dielni, predstavujú skoro identické nástroje; majú 
zhodnú dispozíciu (rovnakých 27 registrov po dokončení nástrojov) a tva-
rom zhodnú skriňu, rozdielna je len výzdoba prospektu. Výstavba olkušského 
organa bola síce začatá a realizovaná skôr (1611 – 1624), posledné opravy                                                    
však na ňom realizoval Nitrovský napokon neskôr (1633). Ferdinand Klinda   
o týchto dvoch nástrojoch píše, že sú „blízki príbuzní“.36  Olkušský organ, dnes 
reštaurovaný a vysoko cenený, platí v súčasnosti za jeden z najstarších, kom-

34 Spišský archív v Levoči, MML, Listiny a listy, sign. 88/17.
35 Spišský archív v Levoči, MML, Listiny a listy, sign. 88/18.
36 KLINDA, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí, c. d., s. 185. Tretí „príbuzný“ organ                       

z dielne Hummela a Nitrovského sa nachádza v Kostole Panny Márie v Krakove.
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pletne zachovaných neskororenesančných organov v Poľsku. Pravidelne sa tu 
konajú organové koncerty.37  

Vybudovanie levočského i olkušského organa môžeme označiť za jeden 
zo zaujímavých príkladov spišsko-poľskej spolupráce a permanentne prítom-
ných kontaktov v tomto cezhraničnom regióne v dejinách hudby v 17. sto-
ročí. Obidva nástroje sa rodili neľahko, pri stavbe organa v Olkuši zachynul 
Hummelov len štvorročný syn; v Levoči zahynul samotný majster organár. 
Obidva nástroje stáli obrovské financie. V levočských archívnych dokumen-
toch sa zachovalo množstvo účtovných dokladov a rôznych poznámok o vý-
dajoch na organ; tradovalo sa, že organ stál mestskú radu až 13 000 zlatých, 
z toho 3 000 darovali súkromní darcovia. V jednom z konečných vyúčtovaní, 
v ktorom sú zhrnuté náklady na výstavbu v každom jednom roku od 1615                         
do 1631, sa uvádza celková suma 8 547 zlatých a 40 denárov. Na ťarchu mesta 
išli práce kamenárske, kováčske a zámočnícke, spolu 1 520 zlatých a 88 dená-
rov; zvyšných 7 026 zlatých a 52 denárov zaplatila bohatá rodina Pobstovcov. 
Hlavný mecenáš Fridrich Pobst sa ukončenia diela nedožil, ale jeho rodinný 
znak sa zachoval na skrini hlavného nástoja (na západnej empore) a znak jeho 
manželky na pozitíve (v balustráde severnej empory).38 

Podľa pôvodného Hummelovho plánu mal mať levočský organ 1 652 píš-
ťal. Zachoval sa aj jeho vlastnoručne napísaný rozpis dispozície organa a ma-
teriálu Consignation der notwendigen zuegehör und Materien zue der Orgell 
(1615), v ktorom je 25 registrov rozčlenených do dvoch manuálov („klasické“ 
klávesnice pre hru rukami) a jedného pedála (masívnejšia klávesnica pre hru 
nohami): hlavný stroj mal mať desať registrov (Principal, Hohlflöte, Schweit-
zerpfeife, Octav, Blockflöte, Superoctav, Gemshorn, Roßquint, Mixtur 8fach, 
Cymbel 5fach), zadný pozitív osem registrov (Quintadena, Principal, Subflöte, 
Octav, Spielflöte, Mixtur 3fach, Cymbel 3fach, Tiefregal) a pedál sedem regis-
trov (Subbas, Octav, Hohlflöte, Superoctav, Mixtur 6fach, Pommort, Cornet). 
Po ukončení všetkých prác Jurajom Nitrovským v roku 1632 mal však organ 
až 27 registrov. Manuálové klávesnice mali rozsah C – a2, pedál C – d1.39

Prvé unikátne svedectvo o zvukových kvalitách nového organa v levoč-
skom Kostole sv. Jakuba sa zachovalo z roku 1634, v liste inštrumentálne-
ho hudobníka Sebastiána (Sebastian) Wildenera, ktorý nástroj bezpochyby                       
poznal z vlastnej autopsie. V roku 1633 totiž pracoval niekoľko mesiacov 

37 Online: http://www.organy-olkusz.pl/instr.html. SUDACKA, Aldona: Późnorenesansowe orga-
ny w kościele św.Andrzeja w Olkuszu (= Dokumentacja historyczna). Krakov 1978.

38 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 61, 62.
39 Faksimile dokumentu: GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku, 

c. d., s. 43; Transkripcia: GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského 
organa, c. d., s. 82, 83. Spišský archív v Levoči, MML, XXII/88/19.
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40 Spišský archív v Levoči, MML, Listiny a listy, bez sign.
41 MATÚŠ, František: Samuel Marckfelner. Príspevok k poznaniu života a diela levočského                   

organistu Samuela Marckfelnera. In: Z minulosti Spiša IX-X. Ed. František Žifčák. Levoča 
2002, s. 137 – 152.

42 PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobné pramene v historickej knižnici evanjelického a. v. cirkevného                      
zboru v Levoči. In: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Ed. Sylvia Urdová.                
Bratislava 2011, s. 228 – 235. Online: http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-publikacie.

ako mestský hudobník v Levoči, nepohodol sa však s vtedajším kantorom ani                  
organistom a odišiel do Smolníka. Odtiaľ napísal 1. júla 1634 mestskej rade                          
v Levoči list plný kritiky miestnych hudobných pomerov. V liste doslova                                                                                                 
uviedol, že organista svojou neschopnosťou a neskúsenosťou by nemal se-
dieť za týmto nádherným organom, ktorému primeraný sa nenachádza v ce-         
lom Uhorskom kráľovstve, ba ani v Kráľovstve poľskom. 40 

Od decembra 1648 hral na tomto Hummelovom organe v levočskom 
Kostole sv. Jakuba vyše 25 rokov Samuel Marckfelner (1621 – 1674), jeden 
z najvýznamnejších hudobníkov v 17. storočí v dejinách hudobnej kultúry                   
na Slovensku. Bol nielen vynikajúci organista, hudobník a skladateľ, ale aj 
vážený levočský mešťan; od roku 1655 bol členom mestskej rady a v hierar- 
chii mestskej samosprávy sa vypracoval až na funkciu senátora, ktorú zastá-                    
val od roku 1670. Jeho manželka sa volala Margaréta a mali spolu 5 detí                                                                                                                         
(Samuel, Johannes, Juditha, Susana a Anna-Maria). Jeho pôsobenie v Levoči 
je dostatočne známe, pripomeňme len, že pochádzal z Košíc, krátky čas pô-
sobil ako organista v Spišských Vlachoch (1647 – 1648) a od decembra 1648  
bol evidovaný v Levoči ako riadny organista farského kostola, kde pôsobil                
až do smrti roku 1674.41 

Samuel Marckfelner komponoval pre potreby levočského evanjelického 
a. v. kantorátu duchovnú hudbu, skladby inštrumentálne, organové, i hudbu 
viachlasnú vokálnu i vokálno-inštrumentálnu. Z jeho skladieb pre veľké ob-
sadenie sa však nezachovala ani jedna kompletne, zachoval sa len fragment 
– tenor prvého zboru z jeho dvojzborového osemhlasného spracovania hym-                            
nu Veni sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium v Bardejovskej zbier-
ke hudobnín (sign. H-Bu Ms. Mus. Bártfa 17, Koll. 2, Budapešť), signova-
ný  monogramom – Tenor I. Chori ab 8. S. M. Hudbu, ktorú hral na organe,                                                                                                                       
a to hlavne vokálno-inštrumentálne diela európskych i domácich skladateľov, 
zapisoval Marckfelner nemeckou organovou tabulatúrnou notáciou na papie- 
rové hárky, ktoré boli neskôr zviazané. Na zhotovovaní týchto notovaných 
rukopisov sa síce podieľali viacerí hudobníci, dnes ich však poznáme pod 
názvom Tabulatúrne zborníky Samuela Marckfelnera, sign. SK-Le 5A (olim 
13994) a sign. SK-Le 6A (olim 13991).42 V nich sa zachovali jeho sprievody 
protestantských chorálov, ale aj krátke organové improvizačné kompozície                                                                                                                                       
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– preambulá, fúgy, fantázie, dohry. Štyri diela pre organ – Praeambulum                                
ex A, Praeambulum ex C, Fuga 6. Thoni, Fuga S M – signované monogramom                 
S: M: sa nachádzajú i v menšej tabulatúrnej knižke pochádzajúce z Historic-                                                                                                                                
kej knižnice CZ ECAV v Levoči, ktorú muzikológovia nazvali Pestrý zbor-
ník.43 

Z polovice 17. storočia, teda z obdobia vrcholného rozkvetu barokovej               
hudobnej kultúry v Levoči, keď hral na novom Hummelovom organe Samuel 
Marckfelner, sa zachoval unikátny popis povinností organistu – tzv. levočská 
konvencia. Vypracovaná a schválená bola na evanjelickej synode roku 1651. 
Podľa tohto dokumentu mala organová hudba počas bohoslužieb veľký pries- 
tor a presne vymedzovala v týždennom časovom pláne povinnosti organistu 
stanovené cirkvou a priestor pre jeho vlastné improvizačné umenie. K jeho 
kompozičným improvizačným schopnostiam patrilo aj bez prípravy „vytvoriť 
z tónov moteta praeambulum.“ 44

Po smrti Samuela Marckfelnera (1674) sa až do konca storočia nezachovali 
kontinuitne mená organistov, ktorí hrali na veľkom organe v Kostole sv. Jaku-
ba. Odmeny pre katolíckych hudobníkov vo farskom kostole sa v mestských 
účtovných knihách zaznamenávali stručnejšie, nie podľa mena hudobníka, ale 
podľa jeho príslušnosti ku katolíckej cirkvi, napríklad Catholischer Organist, 
Cathol[ischer] Cantor, Den Musicanten bey den Minoriten, Dem Musicanten 
im Kloster (1684), Den Catholischen Musicanten wegen absingung Te Deum 
laudamus (1685).45 V rokoch priaznivejších pre evanjelickú a. v. cirkev zazna-
menávame na tomto hudobníckom poste ešte v rokoch 1689 – 1693 Zacha-   
riáša II. Zarevúckeho (1631, Bardejov – 1693, Levoča), najstaršieho syna 
známeho bardejovského organistu farského kostola Zachariáša I. Zarevúckeho 
(cca 1605 – 1667).

Isté však je, že roky používania organa sa odrazili na jeho stave a po prvej 
veľkej oprave začiatkom 18. storočia, ktorú urobil spomínaný Ján Antel v roku 
1711, nasledovali viaceré ďalšie. Stav nástroja bol pravidelne kontrolovaný                  
a údaje o organe, resp. organoch sa zachovali v niekoľkých kanonických vizi-
táciách. Starostlivosť o hudobné nástroje sa týkala nielen organa vo farskom 
kostole, ale aj v kostole na Mariánskej hore, levočskom pútnickom mieste.             
V kanonickej vizitácii z roku 1731, ktorú vykonal Ján Peltz (Joann Peltz) náj- 
deme spomenuté obidva nástroje – Organum optiosum a Positivum in Monte 

43 KAČIC, Ladislav (transkripcia a edícia): Pestrý zborník. Tabulatura Miscellanea (Monumenta 
Musicae Slovacae). Bratislava 2005.

44 MATÚŠ, František (transkripcia a edícia): Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera, c. d.,               
s. 6.

45 Spišský archív v Levoči, MML, Účtovné knihy mesta sign. XXII/312, s. 157, 158, 241.
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BMV; poznamenaní sú tu i všetci zamestnanci cirkvi: rektor školy – Scholae 
Rectore est Jacobus Hajnal Catholicus profesionem fides, kantor – Cantor est 
Joannis Puchala Catholicus, organista – Organista Balthazar Javorszky Vir 
probus et exemplaris, zvonár – Campanator Daniel Hiliani a osobitne je uve- 
dný evanjelický superintendent Christian Pfannschmiedt.46 Pri mene organistu, 
ktorým bol vtedy Baltazár Javorský, je dokonca uvedené, že išlo o bezúhon- 
ného a vzorného muža. Levočania s ním boli akiste spokojní, vo farskom 
kostole pôsobil totiž dosť dlhý čas, 37 rokov (1711 – 1748).47 

Veľký Hummelov organ vo farskom kostole sa tešil celé 18. storočie                   
mimoriadnej pozornosti. Koncom storočia patril ešte stále k najväčším a naj- 
známejším organom v Uhorsku. Pochvalne o ňom písal i Ján Matej Korabin-
ský vo svojom známom Lexikóne v roku 1786. Keďže to bol syn organára, 
nástroju sa rozumel; označil ho „za jeden z najkrajších skvostov levočského 
farského kostola.“ Osobitne na ňom chválil registre Pomord, Principal, Hohl-
flöt, Salicinal (resp. Salicionál, z lat. salix, vŕba, vŕbová píšťala), Gemshorn 
(Kamzičí roh) a Rossquint ako „veľmi ľúbezné”. Evidentne spomína už aj re-
gistre, ktoré v 17. storočí v organe neboli, resp. v niektorých prípadoch sa 
zmenili ich pomenovania.48 

To už bol nástroj po oprave, ktorú realizoval v roku 1780 organár Jozef 
Borovecký (Josephus Borovetzky, Boroveczky, Borroveczky, 1744 – po 1798) 
rodák zo Spišskej Kapituly, ktorý v Levoči získal mestské právo v roku 1781. 
O tejto oprave sa zachoval unikátny dokument, list, ktorý organár napísal                                        
po nemecky levočskej mestskej rade 16. februára 178049 (Príloha 3) (obr. 4a, 
4b). Vysvetľuje v ňom v piatich bodoch postup svojej práce a uvádza aj fi-
nančné výdaje od októbra 1769 do 15. februára 1780, ktoré činili spolu 71 zla-
tých 30 denárov. Podpísal sa ako Josephus Borroveczky/Orgel und Instrument                                                                                                                           
Macher:

Špecifikácia ku organu na hornom chóre,
to, čo som urobil a vykonal

1.  Úplne som opravil vzdušnicu, aby všetky ventily boli nanovo utesnené                  
kožou a prilepené, potom som na to urobil z ťahaného mosadzného drô-               

46 Spišský archív v Levoči, Fond Sp. Biskupstvo, Odd. Vizitácie, 1731, Inv. č. 89 - 90, Levoča,                   
f. 8, f. 16 – 22.

47 Spišský archív v Levoči, MML, Účtovné knihy za roky 1713 – 1748, sign. XXII 322 – 357 
(resp. XXI A/93 – 126). 

48 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 64.
49 Spišský archív v Levoči, MML, nespracované, I 25/1780; MML, Repertorium Actorum Mixto-

rum, XXI Aa, 1, s. 25: 1780: Borovetzky Josephus sibi emeritam in reparatione Organi merce-
dem exsolvi petit (Jozef Borovecký si žiada vyplatiť odmenu, ktorú si zaslúžil opravou organa), 
s. 27: 1781: Boroveczky Josephus Civis factus est. Nemčina Boroveckého prezrádza jeho slo-
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Obr. 4a, 4b. Jozef Borovecký, organár; špecifikácia práce na Hummelovom organe, opravy                          
v rokoch 1769 – 1780. © Janka Petőczová

tu perá, ako sa nazývajú „čereslá“, potom som na kryciu dosku urobil                 
lišty na popruhy a novými železnými skrutkami opatril, a taktiež som dal                                                                                                                                       
do poriadku registre, aby sa dali dobre vyťahovať, tiež píšťalnice som 
upravil a tak akurát zošruboval.

2.  Kanály, čiže vzduchovody som dobre zlepil a ventil tiež opravil a tiež                  
Tremulant (pozn. zvukový efekt „trasľavého” hlasu) som urobil nanovo                   
a všetko obložil a utesnil kožou.

3.  Dva mechy som nanovo vyspravil od základov zvnútra i zvonku kožou                      
a tiež som mechy spevnil železnými obručami, aby nemohli ani do strán, 
ani spätne padnúť, ku tomu som opravil skriňu, kde ležia mechy a tónová 
kancela (resp. základná doska), kde sa ťahajú zásuvky a k tomu tiež korpus 
(vzdušnicu), na ktorom stoja píšťaly som pevne vyspravil štyrmi železami, 
aby to bolo stabilné.

venský pôvod a ukazuje na slovensko-nemecké spolunažívanie v praxi; profesionálne ovládal 
predovšetkým odbornú nemeckú terminológiu. Podpisoval sa bilingválne (v nemčine i sloven-
čine): Joseph Borroveczky Orgl und Instrumentmacher von Leutschau; Organ Majster Lewoc-
ky. SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historické klavíry na Slovensku. (Klavichordy, čembalá, kladivkové 
klavíry), c. d., s. 20.
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4.  Vyrobil som 31 cínových a 6 drevených nových píšťal, k tomu som pridal 
107 cínových píšťal a všetky ostatné som zreparoval a vylepšil. Tak, aby 
každá správne fungovala.

5.  Klávesnicu som opravil na iný spôsob, tak, aby sa vylepšila jej mechanika 
(tastatúra), aby sa ľahšie hralo a vyladil som ju na „francúzsky spôsob“, 
čo je ľahšie pre muzikantov i spevákov.

6.  Čo sa týka výdajov, ktoré som mal, vyšli ma: koža ... 10 zlatých.
 Spotreboval som 10 funtov cínu na nové i pridané píšťaly, po 12 grošov, 

spolu 6 zlatých.
 Za zámočnícke práce ... 1 zlatý 4 groše.
 Za 4 funty lepidla, po 4 groše, spolu 16 grošov.
 Použil som mosadzný drôt ...1 zlatý.
 Kováčske uhlie som použil ... 10 grošov.
 Spolu 19 zlatých 30 grošov.

Za moje unúvanie a prácu, od októbra, do 15. februára, čo činí dobré štyri 
mesiace mi prináleží za toto všetko 52 zlatých, čo je rátané bez (priamych) 
výdajov, spolu s výdajmi to činí spolu ... sumu 71 zlatých 30 grošov.

Ja som tiež opravil a vylepšil na prenosnom pozitíve klávesnicu. To bolo 
tiež súčasťou práce. V Levoči. Dňa 16. februára 1780.

                                                                                Jozef Borovecký
                                                                      organár a výrobca nástrojov.

Jozef Borovecký bol jedným z najvýznamnejších spišských rodákov – sta-                                                                                                                                       
viteľov organov. V roku 1784 postavil organ pre Evanjelický a. v. kostol                                
v Pozdišovciach. V roku 1785 sa presťahoval do Prešova, kde prestaval organ 
v evanjelickom kostole (1787). Pokračoval výstavbou organov v evanjelic-
kých kostoloch v Rožňave, Poprade a Štítniku. O jeho práci išli dobré chýry; 
ako sme už spomenuli, počas jeho levočského obdobia i v Prešove u neho 
pracoval František Eduard Pecník. Jozef Borovecký je aj výrobcom jedného                    
zo siedmich zachovaných klavichordov na Slovensku.50 O tom, že mal veľa 
práce svedčí aj sťažnosť batizovského farára z roku 1793 prešovskej mestskej 
rade, aby výrobca Jozef Borovecký buď dokončil svoj hudobný nástroj, alebo 
vrátil preddavok 7 zlatých.51 

50 Vyrobil ho v Prešove v roku 1794. Nástroj je deponovaný v Oravskom múzeu Pavla Országa 
Hviezdoslava, v expozícii Oravského hradu v Dolnom Kubíne. SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historic-
ké klavíry na Slovensku, c. d., s. 25, 85, fotoreprodukcia s. 117.

51 ... aut musicum instrumentum suum per gremialem organificem Josephum Borovetzky perfici, 
aut 7 aureos sibi restitui. SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historické klavíry na Slovensku, c. d., s. 20, 67.
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Základnú informáciu o stave veľkého organa vo farskom kostole v období 
vrcholného klasicizmu máme z roku 1804, keď bol skontrolovaný počas ka-
nonickej vizitácie. Vtedy totiž vznikla tabuľka, do ktorej boli zapísané všetky 
registre a k nim prislúchajúce klávesy na manuáli v hlavnom stroji (Manuale 
in Opere magno), v pedáli (Pedale) a v pozitíve (Positivum).52 V tabuľke sú 
poznačené aj registre, ktoré nezneli. Napriek niektorým snahám v roku 1812   
k celkovej rekonštrukcii nástroja nedošlo. O vylepšenie organa sa snažil aj Ján 
Fridrich Petzval (Johann Fridrich Petzval, nar. 1782), ktorý prišiel do Levo-
če v roku 1820 ako profesionálny spevák (choralista) z postu regenschoriho                               
v Kežmarku. Navrhol technicky jednoduché i finančne prijateľné riešenie,                                                      
to sa však nerealizovalo. V kanonickej vizitácii z roku 1832 sa potom kon-
štatovalo, že obidva nástroje na chóroch, veľmi slávny organ, postavený roku 
1632 i znamenitý pozitív potrebujú opravu. Zrejme sa vtedy už používal                                                                                        
len menší organ, ktorý stál na murovanej západnej empore a ktorý Otmar Ger-
gelyi s Karolom Wurmom spomínajú ako Mittelorgel.53 

Historický organ v bývalom minoritskom (starom gymnaziálnom)
kostole
 
Organ v bývalom minoritskom kostole – dnes Kostol Panny Márie Kráľov-

nej anjelov a sv. Ladislava – sa nachádza na ozdobnej drevenej empore. Jeho 
história je opradená tajomstvom. Nepoznáme majstra organára, ktorý organ 
staval a nezachovala sa ani pôvodná nástrojová časť. Postavený bol zrejme 
v 17. storočí, ako o tom svedčí dodnes zachovaná časť barokovej organovej 
skrine. Hlavná veža bohato rezbársky zdobenej skrine je ukončená jezuit-                       
ským symbolom IHS a na dvoch bočných vežiach sa nachádzajú menšie                        
figúry anjelov s hudobnými nástrojmi. Jednu z prestavieb urobil banskobys-                                                                                  
trický organár Martin Podkonický (cca 1710 – 1771). V zmluve, ktorú podpí-
sal 10. mája 1767 s gvardiánom Schwartzom, sa zaviazal, že nástroj dokončí 
do 4. októbra 1768. Pracoval na ňom však dlhšie, pretože ešte v nasledujúcom 

52 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa, c. d., s. 62, 63. Spiš-
ský archív v Levoči, Fond Sp. Biskupstvo, Odd. Vizitácie, 1804, Inv. č. 89 – 90, Levoča, nepag.

53 O dispozíciách tohto pozitívu sa nezachovali bližšie údaje. Pravdepodobne ho darovala chrámu 
Spišská stolica v 17. storočí a stál vo svätyni. Je dosť možné, že tento nástroj označil pri spo-
mínanej oprave v roku 1780 vo svojom liste Jozef Borovecký za prenosný pozitív, na ktorom 
vylepšil klávesnicu. V 19. storočí ho preniesli na západnú emporu a pri uvažovaní o rekon-
štrukcii plánovali z neho použiť materiál. Neskôr ho predali do Markušoviec, kde v 80. rokoch 
19. storočia zhorel. GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského organa,                   
c. d., 66, 68.
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roku dostával dosky, klince a hotovosť za prácu. Organ vyrábal v Banskej 
Bystrici, staval ho v Levoči a podľa plánu rehoľného domu postavil dvojmanu-
álový nástroj so 16 registrami za 900 zlatých. Z presne určených registrov mal 
organ obsahovať osemstopový principál z dobrého cínu, Vox humana, Salicio-
nál, bubny a kukučku. Martin Podkonický a jeho tovariši dostávali pri práci               
na mieste stravu. Poslednú časť honoráru dostal majster v roku 1775. Dohod-
nuté boli aj prípadné opravy, na ktoré bolo plánovaných 12 zlatých, opravy sa 
však nekonali. V 19. storočí organ údajne opravoval majster Jozef Reiszmayer 
z Košíc v roku 1835.54 

Historický organ v Evanjelickom a. v. kostole v Levoči

Historický organ, ktorý stojí v evanjelickom kostole na východnej empore, 
bol prenesený do dnešného murovaného kostola v roku 1837 z druhého dre-
veného artikulárneho kostola. Evanjelický a. v. cirkevný zbor zveril túto prácu 
miestnemu, levočskému organárovi, už spomínanému Andrejovi Zimmero-
vi (1800 – 1857). Ten ho renovoval a umiestnil oproti oltáru. V 20. storočí 
však bol preložený na východný chór a v súčasnosti už len pripomína slávnu 
históriu vyspelej hudobnej kultúry, ktorá sa intenzívne pestovala po stáročia                                                                                                                                      
v evanjelickej cirkevnej obci. Organ mal pohnuté osudy; spolu sa totiž sťa-
hoval až štyrikrát. Vyhotovený bol pre prvý drevený artikulárny evanjelický 
kostol, obklopený evanjelickým cintorínom za hradbami mesta. V nepokoj-
ných vojnových časoch ho však presťahovali do súkromného domu evanjelic-
kého farára, ale do pôvodného kostola sa už nemohol vrátiť, lebo ten vyhorel. 
Späť do kostola sa dostal až po vybudovaní druhého dreveného kostola v roku 
1713.

V organovej skrini sa nachádza štítok so stručnou históriou nástroja. Z neho 
vieme, že organ dal postaviť bohatý obchodník Ján (Johann) Ujházy vlastnými 
nákladmi pre prvý drevený kostol v roku 1697, na slávu Božiu a evanjelickej 
cirkvi.55 Samotného staviteľa organa však nepoznáme; v účtovných dokladoch 
sa zachovala len informácia o tom, že organár dostal viaticum, t. j. príspevok 
vo výške 3 zlatých 60 denárov na cestovanie 31. mája 1697. Prvé desaťročie 
používania organa ovplyvnili vojnové časy povstania Františka II. Rákócziho. 
V roku 1703 boli organ, oltár, kazateľnica a obrazy pod hrozbou nepokojov 

54 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku, c. d., s. 89, 126.
55 Anno 1697, die 20. Martii, hatt herr Johann Ujhasi bürger und handelsman, der zeit der löb-

lichen kauffmanschaft der königlichen freüen stadt Leütschau erwöhlter ältester, dieses hier 
unten stehende orgelwerck – zu ehre gottes und der evangelischen gemein – für seine eigene 
unkosten und spese aufrichten lassen. PROKERT, Heinz: Die alte Orgel der Leutschauer evan-
gelischen Holzkirche. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából, roč. 1931, s. 7.
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prenesené z kostola, stojaceho mimo mesta, do domu Pfannschmiedtovcov.56  

Tento krok sa ukázal ako veľmi prozreteľný, lebo drevený kostol poškodil                   
v roku 1709 požiar počas obliehania Levoče generálom Löffelholzom. V na-
sledujúcich rokoch evanjelici svoj pôvodný drevený kostol výrazne renovovali 
a zväčšili. Vysvätený bol 9. júla 1713, ale posledné práce boli ukončené až                                  
v roku 1722. Do tohto druhého, tiež dreveného kostola bol organ umiestnený 
nad oltárom. Finančne sa na tom tiež zaslúžila rodina Ujházyovcov, konkrétne 
syn Jána Ujházyho. Donátorov zvečňuje ich erb, umiestnený na hlavnej, stred-
nej veži nástroja. V literatúre sa uvádza, že listina o financovaní stavby orga-
na sa nachádza na pamätnom liste, vnútri za korunnou ozdobou v Ujházyov-                                                                                                                           
skom erbe. 

Z viacerých archívnych informácií o priebežných opravách nástroja po-
čas 18. storočia sa dozvedáme, že prvú veľkú opravu urobil pravdepodobne 
Martin Korabinský. V cirkevných účtoch z roku 1714 sa totiž uvádzajú výdaje 
pre organára zo Spišskej Novej Vsi, potom nasledujú vyúčtovania v rokoch 
1716, 1720 a 1723; a vtedy je v nich už menovite uvedený pán Korabinský 
(Herr Korabinski), ktorý potom nástroj opravoval i v rokoch 1725 a 1726.57 

Neskôr na organe pracovali Vavrinec Čajkovský, ktorý v roku 1744 opravoval 
mechy, Martin Podkonický (Potkonizki, 1710 – 1771) v roku 1769 pridal pe-
dál a napokon v roku 1801 Jakub Kacvinský (Jacob Kaczvinski, Kacwinsky)                                                   
z Vlkovej pridal do manuálu Flöte minor (Malú flautu).

V 18. storočí stál organ v druhom drevenom evanjelickom kostole bez-
prostredne nad oltárom, na zvýšenom chóre. Tvoril jednotný architektonický                                                                                                                                  
a výtvarný umelecký celok s oltárom. Jeho hrací stôl sa nachádzal vzadu;  
vpredu mala skriňa zelený až čierny farebný základ. Bočné ozdoby a píšťaly 
boli zdobené striebrom. Aj dnes má organ charakteristický tmavší kolorit; ná-
padnou čiernou farbou sú vymaľované aj bočné, predné drevené atrapy píšťal, 
ktoré sú zdobené zlatou polychrómiou. Takéto farebné zdobenie píšťal je špe-
cialitou Spiša a východného Slovenska.58  

Koncom 18. storočia už organ nezodpovedal požiadavkám hudobníkov. 
Kantor Dávid (David) Rombauer (cca 1742 – 1806)59 i organista Valentín Mar-
tin Reiss (Valentin Martin Reiß) sa viackrát sťažovali na nástroj a jeho ladenie. 

56 Išlo o dom evanjelického farára Christina Pfannschmiedta, pravdepodobne na rohu Košickej                
a Mäsiarskej ulice. Fotografiu domu Pfannschmidtovcov s vtedy ešte viditeľným gotickým por-
tálom pozri: SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 340.

57 Martin Korabinský pôsobil v Spišskej Novej Vsi v roku 1687; pre Kežmarok vyrobil organ 
v drevenom evanjelickom kostole (1729). GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické 
organy na Slovensku, c. d., s. 94. Ján (Johann) Korabinský pôsobil ako organár v Prešove. 
SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historické klavíry na Slovensku, c. d., s. 21.

58 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku, c. d., s. 91.
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Kantor doslova žiadal, aby bola klaviatúra (die Claviatur) nástroja umiestnená 
vpredu; pričom dôvodil, že kantor by bol priamo pred organom, náboženská 
obec by lepšie počula, keď začína spev a v prípade, že by kantor alebo organi-
sta náhle ochoreli, mohol by jeden vykonať obidve funkcie. Kantor nebol ani 
s ladením spokojný a zdôraznil, že organárovi by vylepšenia ani nedali veľa 
práce.60 Jeho požiadavkám sa však už nevyhovelo. Renovácia organa sa usku-
točnila až po prenesení do nového murovaného kostola. Posledná bohoslužba 
v drevenom kostole sa konala 10. septembra 1837.61 

Organ do nového kostola preniesol levočský organár Andrej Zimmer. Bol 
to skúsený nástrojár, ktorý študoval vo Viedni a pred príchodom do Levoče                                                                                                                                       
pracoval v Spišskej Novej Vsi. Zimmer „vdýchol” starému organu „novú 
dušu”. Zväčšil ho, zrenovoval skriňu, obnovil mechy, vyhotovil nový hrací stôl 
a preniesol ho do prednej časti nástroja. Pridal aj register Gemshorn. V druhej 

59 KREDATUSOVÁ, Alena: O predkoch maliara Jána Rombauera z Levoče. In: Ján Rombauer 
(1782 – 1849). Levoča – Petrohrad – Prešov – Bratislava – Prešov 2010, s. 54.

60 PROKERT, Heinz: Die alte Orgel der Leutschauer evangelischen Holzkirche, c. d., s. 7.
61 A Lőcsei Evangelikus Egyházközség története. A reformatio négyszáz éves fordulója alkal-

mából, kiadja: az egyházközség. Lőcse 1917, s. 33; Andenken an die 300 jährige Jubelfeier der 
evangelischen Gemeine in der k. Freistadt Leutschau. Leutschau 1844; KOSTELNÍKOVÁ, 
Astrid: História levočského evanjelického cirkevného zboru. In: Pohľady do minulosti. Zost. 
Mária Novotná, Levoča 2002, s. 116 – 120.

Obr. 5. Historický organ v Evanjelickom a. v. kostole v Levoči, prenesený z druhého dreveného 
evanjelického kostola za hradbami. © Vladena Michalková 
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polovici 19. storočia vykonal väčšiu opravu nástroja Ján (Johann) Stanczer, 
ktorý prišiel do Levoče ako tovariš Ludwiga Moosera. Na najväčšej píšťale 
Principálu 8` sa nachádza Stanczerovo signum: Johann Stanzer Orgelmacher 
in Leutschau gebürtig.62 V tejto podobe slúžil tento krásny, starobylý organ 
až do roku 1932. Dnes je úžasným symbolom aktívnej pobožnosti evanjelic-
kých veriacich, a zároveň je pamätníkom všetkým evanjelickým kantorom                    
a organistom, ktorí tu boli činní celé desaťročia a hudbou prispievali na slá-  
vu Božiu. (obr. 5)

Pozitív v Evanjelickom a. v. kostole v Levoči

V Evanjelickom a. v. kostole v Levoči sa okrem dvoch organov nachádza 
aj historický pozitív, t. j. typ menšieho bezpedálového organa, umiestneného 
do skrine vo veľkosti bežného nábytku.63 Zachoval sa v rámci historickej kniž-
nice CZ ECAV na chóre kostola a zo staršej literatúry o ňom vieme toľko, že 
cirkevnému zboru ho daroval Andrej (Andreas) Probstner st. (1758 – 1833) pre 
levočskú dievčenskú školu a že tento pozitív sa používal v druhom drevenom 
kostole ešte v roku 1837, s istotou v čase od 12. marca až do poslednej boho-
služby 10. septembra 1837. Poznamenal to do pamätnej knihy vtedajší farár 
Ján Ľudovít (Johann Ludwig) Topertzer: „počas nedele Judica [piata pôstna 
nedeľa pred Veľkou nocou, v evanjelických kostoloch predpašiová], 12. mar-
ca [1837] spievala cirkevná obec naposledy so sprievodom veľkého organa,                                                                                                                             
v nasledujúcich dňoch bol organ rozobratý a prenesený do nového kosto-
la; drevenom kostole sa potom používal pozitív, ktorý daroval pán Andrej                                
Probstner, bývalý školský inšpektor, na vyučovanie spevu dievčenskej škole,                
a ktorý náležite upravený, vykonal ešte dobrú službu až do (úplného) vysťa- 
hovania sa z kostola.“ 64

62  Ján (Johann) Stanzer sa ako Mooserov tovariš zúčastňoval aj rekonštrukcie, resp. prestavby 
veľkého organa vo farskom kostole v roku 1865 – 1869. Ludwig Mooser vtedy v Levoči za-
mestnával 13 robotníkov. GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Osudy chýrneho levočského 
organa, c. d., 72.

63 Pod termínom pozitív sa rozumie menší organ, porovnateľný s nábytkom, ktorý nie je pevne 
ukotvený a má menšie dispozičné registrové obsadenie (2 – 8 registrov.) Podľa vonkajšej stavby 
sa rozoznávajú tri typy pozitívov: skriňový, stolový a truhlicový. ŠTAFURA, Andrej: Historic-
ké organy stredného Gemera. Dejiny a dispozícia organov, c. d. s. 6 – 7. Lexikon der Orgel.  
Eds. Hermann. J. Buchs, Matthias Geutign. Laaber 2008, s. 589.

64 Am Sonntag Judica, den 12. März (1837) sang die gemeine zum letzten mal mit begleitung  
der großen orgel, den tags darauf ward die orgel zernommen und in die neue kirche getragen.                    
Von nun an bediente man sich eines, von herrn Andreas v. Probstner, ehemaligen kirchenin-
spektors, zum gebrauche der mädchenschule bey dem gesangunterrichte geschenkten positives, 
welches gehörig hergestellt, bis zum auszuge aus der kirche gute dienste leistete. PROKERT, 
Heinz:  Die alte Orgel der Leutschauer evangelischen Holzkirche, c. d., s. 7, 8.
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65 Probstnerovci patrili k najzámožnejším rodinám Spiša; prišli tu v polovici 18. storočia a výraz-
ne prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju Levoče i ďalších spišských miest. Zaslúžil 
sa o to hlavne Andrej Probstner st., ktorý získal podnikaním veľký majetok a na sklonku ži-
vota aj šľachtický titul. KREDATUSOVÁ, Alena: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian.                  
Dejiny a genealógia rodu do roku 1951 (Bibliotheca genealogica Slovaca 3). Martin 2002,                    
s. 16 – 37.

66 Za odbornú konzultáciu k organologickej problematike a k otázkam dispozícií pozitívu ďaku-
jem Mgr. art. Andrejovi Štafurovi, PhD. z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied.

67 ŠTAFURA, Andrej: Historické organy stredného Gemera. Dejiny a dispozícia organov, c. d.                  
s. 72. Najväčší klávesový rozsah manuálu C – f 3 chromaticky, 54 klávesov a tónov, sa udáva pri 
bezpedálovom pozitíve v Evanjelickom a. v. kostole v Hornej Mičinej, ktorý postavil Michal 
Podkonický v roku 1786. Pozri: MAYER, Marian Alojz: Dejiny organa na Slovensku od naj-
starších čias po súčasnosť, c. d., s. 75. 

Históriu nástroja ani jeho výrobcu nepoznáme. Vieme však, že Andrej 
Probstner st. patril v prvej tretine 19. storočia k najbohatším mužom v Levo-
či; mestské právo tu získal v roku 1797, v roku 1802 bol riaditeľom obchod-
ných ciest v Levoči, v roku 1824 bol poverený ako riaditeľ vodovodu doviesť 
do mesta vodu z okolitých prameňov a postupne sa stal riaditeľom viacerých 
baní, členom predstavenstva Hornouhorskej ťažiarskej spoločnosti a inšpek-
torom evanjelickej cirkvi. Známa je i jeho náklonnosť ku kultúre a umeniu, 
mal blízke kontakty so známym levočským maliarom Jozefom Czauczikom                                       
a v Probstnerovom dome sa konali aj divadelné predstavenia (napríklad v roku 
1820). Nevieme síce, kedy presne mohol darovať evanjelickej cirkvi pozitív 
pre dievčenskú školu, mohlo to však byť približne v intervale medzi rokmi 
1800 a 1833 (vtedy zomrel), čiže mohlo to byť buď ešte v čase, keď jeho dcéry 
navštevovali dievčenskú školu, alebo to mohol urobiť testamentárne (svoju                   
poslednú vôľu spísal 27. augusta 1831).65 Presný rok výroby nástroja však                                                                                                                               
nepoznáme.

Ide o unikátny skriňový pozitív s krídlami na zatváranie. Bočné lišty skri-
ne majú čierne zdobenie a na skriňových dverách sú zasadené jednoduché, 
latkové imitácie organových píšťal, lemované po stranách hore diagonálne 
drevenými vyrezávanými kvetmi. Výška píšťal nasvedčuje, že pozitív nebol 
určený pre veľký priestor a pôvodne mohol plniť svoj účel buď ako nástroj 
domáci, alebo, tak ako to uvádzajú pramene, ako nástroj školský.66 Zachoval 
sa v pomerne dobrom stave. Má dva registre – Copula 4´ a Flauta 2´. Počtom 
registrov teda ide o najmenší historický pozitív na Slovensku. Zaujímavý je                                   
i rozsah klaviatúry nástroja od C po g3, čo je jeden z najväčších rozsahov v tom 
období.67 Pozitívy väčších rozmerov, vytvorené priamo na účely používania                  
v menších kostoloch, mali zvyčajne viac – päť až šesť registrov. Na Slovensku 
ich registrujeme už od konca 17. storočia; jeden z najstarších je šesťregistrový 
pozitív, zachovaný z pôvodného dreveného artikulárneho kostola v Paludzi 



101

Historické organy v dejinách Levoče

68 GERGELYI, Otmar – WURM, Karol: Historické organy na Slovensku, c. d., s. 74 – 76, 84, 85, 
99, 100.

69 Zachoval sa aj jeden klavichord Daniela Valachyho (vyrobený 1780), ktorý sa nachádza v Ná-
rodnom múzeu v Krakove (Muzeum Narodowe w Krakowie, Sign. 77.815). Od Jána Dávida 
Valachyho (Johann David Wallachy, 1769 – 1818), syna Daniela Valachyho, sa v letohrádku 
Dardanely v Markušovciach nachádza klavichord (vyrobený 1804), ktorý je majetkom Výcho-
doslovenského múzea v Košiciach a je zapožičaný Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. SZÓRÁ-
DOVÁ, Eva: Historické klavíry na Slovensku, c. d., s. 21, 86, 87; KICZKOVÁ, Bernadeta:                                                                                 
Výrobcovia klávesových hudobných nástrojov. So zameraním na expozíciu klávesových hu-
dobných nástrojov v letohrádku Dardanely v Markušovciach. In: Pohľady do minulosti III.                                                                                                                              
Ed. Mária Novotná. Levoča 2003, s. 27. KICZKOVÁ, Bernadeta: Letohrádok Dardanely                                                           
– Expozícia klávesových hudobných nástrojov. In: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 1951             
– 2011. Ed. Zuzana Krempaská. Spišská Nová Ves 2011, s. 43.

(dnes umiestnený v kostolíku v Ludrovej, okres Liptovský Mikuláš). Niektoré 
pozitívy boli zdobené aj maliarskou výzdobou, napríklad na barokovom pozi-
tíve v Kaplnke sv. Floriána v Plaveckom Mikuláši (okres Senica) sú skriňové 
krídla zdobené maľbou kráľa Dávida s harfou a sv. Cecílie hrajúcej na organe. 
Unikátna výzdoba organa sa nachádza aj na nástroji v Kostole sv. Michala                                                                                                                              
v Skalici (1649), kde je na prednej doske namaľovaný idylický hudobný výjav 
v prírodnom prostredí, v centre ktorého je umiestnená notovaná generálnoba-
sová ária na počesť donátora nástroja, ktorým bol samotný panovník Ferdi-
nand III.68 

Z pozitívov vyrobených i zachovaných na Spiši domácimi organármi má 
výnimočné postavenie väčší pozitív v Evanjelickom a. v. kostole v Štôle s nád-
hernou rezbárskou rokajovou výzdobou, pôvodne vyhotovený v roku 1786 pre 
kostol CZ ECAV v Spišskej Sobote majstrom Danielom Valachym (Wallachy, 
1726 – 1794). Tento organár, rodák zo Spišskej Soboty, si tu kúpil dom v roku 
1769; už predtým však v Spišskej Sobote pracoval. Vieme totiž, že v roku 
1762 vyhotovil menší pozitív v Evanjelickom a. v. kostole v Brdárke (okres 
Rožňava), do ktorého začlenil aj zvukové efekty Tremulant a bubny (timpany). 
Tieto efekty s obľubou používali aj už spomínaní organári, pracujúci o. i. aj                 
v Levoči, Jozef Borovecký a František Eduard Pecník. Jeden pozitív Daniela 
Valachyho z rímskokatolíckeho kostola v Gánovciach (1767) je v súčasnosti 
umiestnený v Expozícii klávesových hudobných nástrojov v letohrádku Dar-
danely v Markušovciach.69 

Levočský dvojregistrový pozitív bol určený pre komornejšie prostredie. 
Je dosť možné, že ešte predtým, ako bol darovaný dievčenskej škole, mohol 
slúžiť v súkromí rodiny Probstnerovcov pre potreby domáceho muzicírovania. 
Svedčí o tom zaujímavá maliarska výzdoba na pozitíve so svetským námetom 
– oválny medailón s idylickým hudobným výjavom v prírodnom prostredí. 
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Znázorňuje mladú ženu s gitarou, sediacu vpravo pod košatým stromom. Má 
empírový výzor, tmavé nakučeravené vlasy, dlhé biele šaty s červeným lemom 
a červenú štólu, čo bolo v móde od napoleonských čias a nosilo sa ešte aj v 
20. a 30. rokoch. V pozadí je naznačená romantická kopcovitá krajina, vľavo 
sa vinie rieka, ponad ňu vidno most a hore na brale mohutné hradby. Mladá 
žena drží gitaru spôsobom znázorňujúcim aktívnu hru70 (obr. 6). Gitara má 
klasický tvar korpusu, ktorého obrysové tvary opisujú arabskú osmičku. Luby 
(bočné dosky) sú primerane široké, detaily sú však len štylizované; struny 
sú naznačené štyrmi čiarami. Nástroj je ukončený jemne zalomeným krkom                                    

Obr. 6. Mladá žena s gitarou. Maľba na prednej doske pozitívu 
v Evanjelickom a. v. kostole v Levoči. © Janka Petőczová

a vizuálne zodpovedá bežne používanému typu gitary v Európe v 18. storočí, 
ktorej tvar sa nemenil už od polovice 17. storočia.71 Gitara sa používala ako 
sólový nástroj, ale aj ako nástroj sprievodný a od baroka bola dokonca súčas-
ťou orchestra.

Maľba Ženy s gitarou na pozitíve sa nachádza na vonkajšej strane tenkej 
vrchnej dosky predného dreveného krytu pozitívu, v jeho spodnej časti, čiže 

70  Motív gitaristu alebo gitaristky v prírodnom prostredí bol známy od renesancie (napr. Mar-
cantonio Raimondi stvárnil takto gitaristu Giovanniho Filotea Achilliniho okolo roku 1520).                            
Za odbornú konzultáciu k problematike dejín výtvarného umenia a maľby na pozitíve ďakujem 
Dr. Marte Herucovej, PhD. z Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied.

71 ČÍŽEK, Bohuslav: Hudební nástroje evropské hudební kultury. Praha 2002, s. 32 – 35. BUR-
ZIK, Monika – KLÖCKNER, Dieter: Gitarre [Heslo]. Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Sachteil 3. Ed. Ludwig Finscher. Kassel, Basel, London, 
New York, Prag, Metzler, Stuttgart, Weimar 1995, stĺ. 1338 – 1362.
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vo výške očí sediaceho hudobníka alebo hudobníčky. Autor maľby nie je zná-
my; napriek nedokonalosti a značnej štylizácii stvárnenia sa núka porovnanie 
s niektorými maľbami už spomínaného levočského maliara Jozefa Czauczika 
(1780 – 1857), ktorý okrem portrétov a náboženských výjavov (pre katolíkov 
i evanjelikov) maľoval aj drobné obrázky na dózy od tabaku, keďže jeho otec 
bol tabačiar.72 Medzi jeho maľbami nájdeme jeden portrét, ktorý pripomína 
ženu s gitarou v medailóne: je to podobizeň Agneše Okoličányiovej (Ágnes 
Okolicsányi), rodenej Spilenbergerovej, ktorú portrétoval v roku 1826.73 Vtedy 
mala 28 rokov.74 Czauczik ju namaľoval vo veľmi podobných bielych šatách, 
cez plecia má tiež prehodenú červenú štólu a čierne vlasy jej lemujú tvár.

Ak by na medailóne bola naozaj Agneša Okolicsányiová, nebolo by to nič 
prekvapujúce. Rodiny Spilenbergerovcov, Okoličányiovcov-Zsedényiovcov, 
resp. Pfannschmiedtovcov patrili už od 17. storočia k najbohatším levočským 
rodinám, v ktorých sa pestovala hudba v domácom prostredí na vysokej, kon-
certnej úrovni. Súkromné koncerty sa v meštianskych domoch odohrávali 
zvyčajne v osobitne vyčlenených miestnostiach, v salónoch. O súkromnom 
muzicírovaní na vysokej koncertnej úrovni v bohatých evanjelických rodinách 
v Levoči svedčia najlepšie samotné noty, hudobniny, ktoré sa zachovali v his-
torickej knižnici CZ ECAV v Levoči a ktoré sa tam dostali ako dary, resp. 
ako pozostalosti jednotlivcov či celých rodín. Jeden z najznámejších takých-
to darov je práve dar rodiny Okoličányiovcov-Zsedényiovcov, ktorí v roku 
1887 darovali evanjelickej cirkvi svoju rodinnú knižnicu – knihy, kalendáre 
a hudobniny od 17. do 19. storočia, medzi nimi aj spomínaný Pestrý zborník                                                    

72 PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: K počiatkom realizmu v slovenskom maliarstve. Jozef 
Czauczik a jeho okruh. Bratislava 1961, s. 11, 12. HERUCOVÁ, Marta: Jos. Czauczik pinxit. 
Sakrálne diela Jozefa Caucika. In: Pamiatky a múzeá, 2015, roč. 64, č. 1, s. 19 – 26. Jozefo-
vi Czauczikovi sa pripisujú aj maľby hudobníčok, ktoré predstavujú personifikácie múz, a to 
Múza s lýrou, maľovaná podľa predlohy Henricha Fügera (1750 – 1818), Podobizeň Henrie-
ty Klingentalovej s gitarou, Podobizeň Klementíny Görgeyovej ako múzy hudby a Harfistka. 
Klasickou múzou hudby bola Euterpé, výtvarne znázorňovaná ako žena s flautou; v roman-                        
tizme sa však stala obľúbenou Sapfó, starogrécka lyrická poetka, označovaná za desiatu mú-                   
zu, zvyčajne sa znázorňovala s lýrou. PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: K počiatkom realiz-
mu v slovenskom maliarstve. Jozef Czauczik a jeho okruh, c. d., s. 53, 128.

73 Slovenská národná galéria. Online: http://www.webumenia.sk/katalog?author=Czauczik%2 
C+Jozef.

74 Agneša Okolicsányiová, rod. Spilenbergerová (nar. 20. 8. 1798). Otec Štefan Spilenberger                  
(ca 1763 – 1803), matka Mária Rakšányiovej (Raksányi), mali sedem detí; žili v Spišských 
Hanušovciach v kúrii, ktorú tam dal postaviť Štefan Spilenberger. Agneša Rozália bola tretia 
v poradí, vydala sa za Ľudovíta Juraja Okoličányiho (Okolicsányi). KREDATUSOVÁ, Alena: 
Spilenbergerovci na Spiši v 16. – 19. storočí. In: Pohľady do minulosti V. Levoča 2005, s. 142 
– 143.
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75  Išlo o testamentárny dar Eduarda Zsedényiho (Zsedényi, Ede, rod. Pfannschmiedt, 1802 – 1879, 
otec: Jozef Pfannschmiedt); bol to filozof a právnik, v rokoch 1866 – 1879 poslanec uhorského 
snemu. KOSTELNÍKOVÁ, Astrid: Evanjelický cintorín v Levoči. Národná kultúrna pamiatka. 
Levoča 2009, s. 13. ŽIBRITOVÁ, Gabriela: O knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v 
Levoči. In: Knižnica 11, č. 4, 2010, s. 46 – 51. Online: http://www.snk.sk/swift_data/source/
casopis_kniznica/2010/april/46.pdf. Slovenský biografický slovník VI. Red. Augustín Maťovčík. 
Martin 1994, s. 471.

zo 17. storočia.75 O samotnej Agneše Okolicsányiovej, rodenej Spilenberge-
rovej sa zachovalo niekoľko biografických údajov, nie však o jej umeleckých 
ambíciách.

Pozitív v evanjelickom kostole sa v súčasnosti nepoužíva. Otvorenou otáz-
kou ostáva jeho presné datovanie. Je možné, že pri jeho ďalšom detailnom or-
ganologickom výskume, dendrochronologickej analýze alebo reštaurovaní sa 
nájdu nové indície, objasňujúce čas výroby i výrobcu nástroja. Jeho „príbeh“ 
je však zaujímavý, rovnako ako sú mimoriadne zaujímavé aj „príbehy“, resp. 
„osudy“ ostatných historických organov v Levoči.

 
Príloha 1
List Jána Hummela richtárovi Levoče Michalovi Klementisovi, písaný                
v Krakove začiatkom februára (cca 9. februára) 1615

M[iło]ściwie wielcze łaskawemu / m[iło]śc[iwemu] Panu N. Richtęzo/wy                
liwoczkiemu do rąk / własnich nalezy oddacz /
[zápis o čase prijatia listu v Levoči:] Hannsen Hummels schieben / orgelMa-
cher von Krokau / den 12 feb:
//
Sluzby swoie zycliwe pilnie zaleczam w /
łaske M[iło]śczy Panowie y Zdrowia dobrego od /
Pana boga Wszechmogącze[go] zycze w[a]m nieinaczy iako /
są szobie. /
Pszy tym oznaymuie w[a]m M[o]ści P[anowie] ze są pan Tobiasz /
umnie beł y ządał pomnie y zebÿm zaras zny[m] iechał /
do liwoczÿ ia iescze nierozgosczywszÿ doma zdrogÿ niemo /
głem thego uczynicz a tosz iakom w[a]m prszyobieczał /
po wielky noczÿ Dwie niedzelÿ thedÿ sie w[a]m pewnie /
stawię w lade pozytywną ktorą miał poslacz przesz /
pana tobiasza ale na swoych saniach mial pelno / 
blechy niemiałe‘ y gdzie wloz˙cz czeladnikam iednego /
na w[a]m robote ustawÿł radbych y blech czo kolwiek /
ulał prerwie ale terasz czaszÿ zymne niemogę the /
mu dosicz ucznich. Z tym sie wlaske w[a]m oddaie /
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prosze zabysie w[a]m na mie nie obruczalÿ /
Hanns Hummel Bur- /
ger Orgel Macher [aus] /
cracau

Príloha 2
List Jána Hummela richtárovi Levoče Michalovi Klementisovi, písaný              
v Krakove 7. októbra 1615

JE M[iło]ści[wemu] Panu Michałowi Clemen-/ciusowi Rÿchtarowi Liwockie-
mu do/ ruk własnych / JE M[iło]ścy /
w Liwoczii /
[zápis o čase prijatia listu v Levoči:] Anno 1615 / 10. Octob. / Aus Krakau 
Vonn Orgelmacher. / Hanns Humel.

M[iło]ściwÿ Panie Rÿchtarzu. /
Powolne ÿ chętliwe posługi me zalecąm pilnie do łaski w. m. [wielmożnego] 
me[go] M[iło]ściwe[go] /
Pana /
W. m. oznaimuię ze mi od w. m. oddano ołow ktorÿ mi w. m. [wielmożnÿ] 
posłał, sam /
do Krakowa, ktorÿ z sobą teras biorę do olkusza, o ktorÿ mem w praw- /
dzie choc od kilka niedziel iest, niewiedział, A tak w. m. oznai- /
muię ÿ proszę, zebÿ to w. m. miał na bączęniu, kiedÿ sam iaka fora /
ztowarem będzie w krakowie, zebÿ zaras natesz wozÿ brano blachÿ lane /
ktore iusz są gotowe w krakowie, wÿprawne ÿ cheblowane, w beczce /
iest ich dwadziescia ÿ czterÿ, a drugie rzeczÿ co w. m. pisal zebÿ /
mogły bÿdz teras wzięte, ieszcze niesą gotowe, ale spodziewąm się /
ze miechÿ na post będą gotowe, oktorÿch kiedÿ się zgotuią, abo /
wÿprawie kurszora abo przes list dam znac, zebÿ w. m. darmo /
niesłał, proszę nieza tę materią, ktorą mi w. m. posłał, w. m. oznai- /
muię ze iey niechce przÿiąc, inaczeÿ, ieno iako ołow sam olkuski, /
wszakze ią tąsz materią będę w. m. wewnacrz robił, bo im lepszą /
materią w. m. dasz tÿm tesz robota ÿ glosÿ będa lepsze, to dla tego /
piszę zebÿ mi w. m. tego niewtrącał w cÿnę, zktorÿ mam principał /
robic. Z tÿm się łasce w. m. me[go] M[iło]ściwe[go] Pana pilnie oddaię /
Dan z Krakowa 7 Octobris Anno D[omi]ni 1615. /
Hans Hummell Orgel Mach[er] /
den Herren diener aler Zeitt 
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Príloha 3
Jozef Borovecký, list levočskej mestskej rade 1780, vyúčtovanie za orga-
nárske práce

Die Specification von der Orgel auf den hintern Chor,
was ich habe gemacht und aufgegeben.

1stens / Ich habe die Windtlade durch aus Repariert, daß ist die Ventil
alle auf nejes abgericht beledert und aufgeleimbt, hernach darauf 
gemacht von gezogenen Mesingenen Drath die feder wie man nehnen
thut die Secher, hernach auf das Sakel bredt die Gürnn Leisen
gemacht und Eisene Schrauben darauf gegeben naje und wie auch die
Register zu Recht gemacht, daß Sie sich gutt heraus Czihen und zu nahen
wie auch die Windt Stäg auf najes abgerichtet und akurate aufgeschraubt.
2tens. / Die Kanal daß ist die Wind Rernn, alle gutt zu samen geleimbt
und die Ventil auch zugerichtet, wie auch den Tremulandt auf nejes
gemacht und überalnn naje beledert und aufgefütert.
3tens / die 2. blaßpelck die sein von grundt auf najes durchaus beledert
Einwendig wie auch auswendig, um auch die gewichter verfestiget
mit Eisenen bänder auf denen blaßpelcken, daß sie nicht Könen
weder auf die seit, weder Ruckwertz fallen, hernach den Kasten
auch zugericht wu (sic!) die blaßpelck Liegen, auch das grund bredt
auf najes gemacht, wo sich die blaßpelck Czihen, hernach auch
den Corpus wo die feifen drin stehen auch fest gemacht
mit 4. bang Eisen das es bestendiger bleibt.
4tens / habich naje feifen gemacht von Czin 31. und von Holtz 6.
hernach habich angestikelt Czinene feifen 107. und die andern
alle durchaus Reparirt und ausgebesert. Daß an jede gutt spricht.
5tens / habich auf Eine andere Art die Claveatur gemacht, wie auch
die Tastatur ausgebesert, daß Es Leichter ist zu schlagen, und
auf Francesischen Thon ausgestimbt, so das Es Leichter ist wie
vor die Musicanten so auch vor die Sänger.
6tens / was die Unkasten habich gehaabt sein die daß Ein pussen alaun
Leder ist mir ausgegangen Ein pussen Kostet ..... Rfl.10.
Czin habich verbraucht auf die naje faifen und angestikelte funt 10.
per 12. grossen. daß macht .........Rfl.6
Vor Schlosser arbeit Kombt ........Rfl. 1. 4 gro //

Leim ist aufgegangen 4. pfunt per 4 gro. daß macht ... 16. gro.
Mesingenen drath habich verbraucht .....Rfl. 1.
SchmidtKoln, habich verbraucht, führ .......10.gro.

                          ––––––––––––––––––––
                           Summa Rfl. 19. 30 t (?)
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Führ meine Mihe aber und Arbeit, von october,
bis zum 15. Februarii. daß macht gutte 4. Monath begehre
ich auf daß aller genauste. Rfl. 52. daß ist ohne die unKosten
mit denen unkosten macht zu sammen .... Suma. Rfl. 71. 30 t.
ich habe auch auf den Trog Positiv. die
Claveatur auf najes durchaus geleimbt. und ausgebesert.
Das gehert sschon zu die arbeit. gessehen Leütschau.
Die 16. Februarii. Anno 1780.

                                                                             Josephus Borroveczky
                                                                      Orgel. und Instrument Macher.

HISTORISCHE ORGELN IN DER GESCHICHTE 
VON LEVOČA/LEUTSCHAU

Janka Petőczová

Das Ziel der vorliegenden Studie ist, die erhaltenen historischen Orgeln von Le-
voča/Leutschau im Kontext älterer Geschichte der Musikkultur näher vorzustellen. 
Historische Orgeln sind in Leutschau in einem mehr oder weniger ursprünglichen 
Zustand insgesamt in drei Kirchen erhalten geblieben – in der Basilika Minor des hl. 
Jakob, in der Evangelischen Kirche A. B. und in der Kirche der Jungfrau Maria Königin                            
der Engel und des hl. Ladislaus, d. h. in der ehemaligen Minoritenkirche. Ein hohes 
Niveau in der Geschichte der Musikkultur von Leutschau hatte der Orgelbau, der sei-
nen Höhepunkt im 18. Jahrhundert erlebt hatte. In dieser Stadt waren zu damaliger Zeit 
mehrere Hersteller von Tasteninstrumenten tätig: Laurentius Czeukowsky (Vavrinec 
Čajkovský), Franciscus Eduardus Petznik (František Eduard Pecník), Josephus Boro-
vetzky (Jozef Borovecký). Im 19. Jahrhundert arbeitete in Leutschau der Orgelbauer 
Andreas Zimmer.

In den Archivdokumenten sind die Angaben über Orgeln, Organisten und Orgelba-
uern seit dem 16. Jahrhundert erhalten geblieben. In den Jahren 1539 - 1540 wurde von 
Johanne de Ammero (Ján Ammer) eine neue Orgel in der Pfarrkirche gebaut. Dieses 
Instrument verfügte über 20 Register und diente zu den Zwecken der sich neubildenden 
Evangelischen A. B. Kirchengemeinde in der Blütezeit der Renaissance-Musikkultur. 
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat der Stadtrat den Beschluss gefasst, eine neue, noch 
größere Orgel in der Pfarrkirche bauen zu lassen. Der Bau dieser Orgel wurde von der 
Stadt finanziert, aber ein großer Teil der Kosten wurde von Friedrich Pobst bezahlt und 
ein Teil der Finanzmittel stammte von einer öffentlichen Sammlung. Die Stadt hat die 
Orgel im Jahr 1615 dem Orgelbaumeister Hanns Hummel aus Nürnberg in Auftrag 
gegeben, der in der polnischen Stadt Krakau lebte. Hummel fing an die einzelnen Be- 
standteile der Orgel mit seinen Gesellen in Polen herzustellen und seine Arbeit setzte 
er in Leutschau seit dem Jahr 1624 fort. Im Jahr 1630 ist er aber auf die Folgen eines 
Todesunfalls gestorben, als er vom Gerüst gestürzt ist. Die Orgel wurde erst im Jahr 
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1632 von Georg Nitroffsky (Jerzy Nitrowsky) fertig gestellt. Bis zur ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurde diese Orgel als das größte Musikinstrument in Ungarn gehalten. 
Sie war auf der nördlichen Empore platziert. Der Schrein des Hauptwerks, des Rück- 
positivs und des Pedalwerks haben eine untrennbare Einheit gebildet. In den Jahren 
1865 - 1877 wurde diese Orgel vom Salzburger Orgelbauer Ludwig Mooser rekonstrui-
ert, von dem sowohl das Haupt- als auch das Pedalwerk aufdie westliche, gemauerte 
Empore angebracht wurden, dagegen aber das Rückpositiv auf der Holzbalustrade der 
nördlichen Empore gelassen wurde. In dieser Form ist die Orgel bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt bekannt. Heutzutage wird diese Orgel als die älteste erhaltene Orgel in der 
Slowakei betrachtet.

Die Orgel in der ehemaligen Minoritenkirche befindet sich auf einer verzierten  
Holzempore. Davon ist nur ein Teil des Barockschranks erhalten geblieben, der reich 
mit Holzschnitzereien verziert ist. Der Schrein wird mit dem Jesuitensymbol IHS ge-
krönt und auf zwei Nebentürmen befinden sich kleinere Engelfiguren mit Musikinstru-
menten. Der Orgelbauer, von dem diese Orgel gebaut wurde, ist leider nicht bekannt. 
Im 18. Jahrhundert wurde die Orgel von Martin Potkonizky (Podkonický), im 19. Jahr- 
hundert von Joseph Reiszmayer renoviert.

Nach der Rekatholisierung am Ende des 17. Jahrhunderts wurde von den Evange-
lischen ihre eigene Kirche außerhalb der Stadtbefestigung erbaut. Das war eine hölzer-
ne Artikularkirche, für die sie im Jahr 1697 eine neue Orgel anfertigen ließen. Im 18. 
Jahrhundert wurde die Orgel von Martin Korabinski (Korabinský), Martin Potkonizky 
(Podkonický) und Jacob Kaczvinski (Kacvinský) repariert. Nach dem Bau einer neuen 
gemauerten Kirche am Marktplatz ließen die Evangelischen die Orgel demontieren und 
in die neuen Kirchenräume versetzen (1837). Die Reparatur dieses Musikinstruments 
wurde im 19. Jahrhundert von Johann Stanczer, dem Gesellen von Ludwig Mooser, 
durchgeführt. In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen funktionierte die Orgel nicht 
mehr und wurde deswegen durch eine neue Orgel von der Fabrik der Gebrüder Rieger 
in Krnov/Jägerndorf ersetzt (1932). Die ursprüngliche Orgel wurde nicht zerstört, son-
dern in den Nebenchor versetzt.

Heutzutage befinden sich in der Evangelischen Kirche A. B. zwei Orgeln und ein 
kleines Positiv, das ursprünglich in der Mädchenschule, später in der Holzkirche ge-
nutzt wurde. Dieses Positiv wurde an die Evangelische A.B. Kirchengemeinde von An-
dreas Probstner d. Ä. geschenkt. Das Positiv verfügt über zwei Register und es hat eine 
höchst interessante Verzierung. An der Vorderseite des Orgelschranks befindet sich ein 
ovales Gemälde, an dem eine junge Frau mit der Gitarre in der Natur abgebildet ist. Die 
Datierung der Entstehung dieses Positivs bleibt eine offene Frage. Diese kann mit Hilfe 
von modernen Datierungsmethoden dendrochronologischer Analyse oder durch neue 
Entdeckungen bei der Restaurierung beantwortet werden. 

Übersetzt von Soňa Polláková

Obrázky sú reprodukované s láskavým povolením Cirkevného zboru ECAV v Levoči, Farského 
úradu Rímskokatolíckej cirkvi v Levoči a Štátneho archívu v Prešove, špecializovaného praco- 
viska Spišský archív v Levoči.
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POPRAD V ČASE VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Martin Furmanik

Vznik prvej Československej republiky znamenal obrovský zlom v živote 
všetkých obyvateľov Slovenska. Táto udalosť bola prelomovou aj pre obyva-
teľov Popradu a jeho súčasných mestských častí a mala značný vplyv na dianie 
v ďalších rokoch a desaťročiach. Cieľom predkladaného príspevku je postih-
núť situáciu v meste práve v pohnutých prvých mesiacoch Československej 
republiky. Pomery v Poprade sledujeme v kontexte Spiša i celého Slovenska.

Československá republika síce bola vyhlásená 28. októbra 1918, avšak 
Slovensko, ktoré malo byť jej súčasťou, bolo aj naďalej kontinuálnou časťou 
Uhorska či Maďarska, ktoré sa ho nemienilo vzdať. Československá moc bola 
preto nútená toto územie získať vojenskou a diplomatickou cestou. V priebehu 
novembra 1918 československé vojsko, podporované dohodovými mocnosťa-
mi, predovšetkým Francúzskom, obsadilo značnú časť západného a stredného 
Slovenska. Ďalší postup na východ sa však načas zastavil.

Prevzatie Popradu československými orgánmi a nacionalistické 
aktivity miestneho obyvateľstva

 Na územie Spišskej župy vstúpilo československé vojsko 15. decembra 
1918, kedy sa do jeho rúk dostal Poprad s okolím. Na druhý deň bol v mes-
te uverejnený slovensko-nemecko-maďarský oznam, v ktorom sa uvádzalo, 
že československá armáda obsadila Poprad a jeho okolie, preto každý štátny                                                      
a verejný majetok patrí československému štátu. Súčasne sa začalo s odzbro-
jovaním miestneho obyvateľstva a odstraňovaním nemeckých a maďarských 
nápisov a názvov ulíc.1 V priebehu ďalších dní boli obsadené ďalšie dve                                                                                                
významné spišské mestá – Levoča a Spišská Nová Ves.2 

Všade kam československé vojsko prišlo, okamžite na strategických budo-
vách vyvesilo československú zástavu. Vojsko kvôli udržaniu poriadku naria-
dilo v župe viacero prísnych opatrení. Opustenie domov po deviatej hodine 
večer, opustenie mestských okrskov a cestovanie v rámci štátu bolo obyva-
teľstvu umožnené iba s legitimáciou. Telegramy a telefónne rozhovory mimo 

1 A Szepesség megszállása. In: Szepesi Lapok, č. 12 z 1. 1. 1919 , s. 1 - 2.
2 Národní archiv Praha, Předsednictví ministerské rady, sign. 746 – 1919, k. 3335.
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mesto boli cenzurované. Pravidelné poštové a železničné spojenie nefungo-                                                                                                                               
valo niekoľko týždňov po obsadení župy. Niektoré opatrenia vojska boli 
zakrátko zrušené, iné ostali v platnosti ešte niekoľko mesiacov.3 Poriadok                              
a bezpečnosť v župe zaisťovali prvé týždne (na niektorých miestach aj mesia-
ce), práve dislokované jednotky československé vojska, keďže organizované 
četníctvo, lojálne ČSR, sa utváralo v župe, tak ako na celom Slovensku, len 
postupne. Napriek nesúhlasu s okupáciou vyjadrili dokonca aj niektorí pro- 
uhorsky orientovaní obyvatelia župy spokojnosť nad jej pokojným priebehom, 
nad slušným správaním československých vojakov a nad tým, že sa im poda-
rilo zabrániť výtržnostiam.4  

Po príchode československého vojska do župy postupne vystriedala čes-
koslovenská moc uhorskú. Novým spišským županom sa stal Ján Rumann, 
ktorý vymenil dovtedajšieho župana Tibora Máriássyho. Na Nový rok 1919 
prišiel Rumann do Popradu, ktorý sa stal na týždeň jeho dočasným sídlom.5 
Dňa 7. januára 1919 sa odhodlal odcestovať do Levoče, administratívneho 
centra Spišskej župy. 

Počas existencie Uhorska boli nižšou administratívnou jednotkou po žu- 
pách slúžnovské okresy. V stredoveku a novoveku ich počet v Spišskej župe 
kolísal. V čase vzniku Československa ich bolo osem: Spišská Stará Ves, Stará 
Ľubovňa, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Gelnica  
a Spišská Sobota,6 ktorého súčasťou bol aj Poprad a jeho súčasné mestské                  
časti. Špecifickým útvarom bola Slúžnovská expozitúra v Krompachoch.7                                                       
Na čele slúžnovských okresov stáli hlavní slúžni, ktorých priamymi podriade-
nými boli slúžni. Župy, ako i slúžnovské okresy, boli zachované aj po vzniku 
ČSR. K administratívnej zmene došlo až po roku 1922.

Keďže vo verejnej správe, školstve a v ďalších inštitúciách pôsobilo mno-
ho osôb spätých s predchádzajúcim uhorským režimom, nová československá 
moc od nich vyžadovala zloženie sľubu vernosti ČSR. Krátko po prevzatí župy 

3 Die Besetzung von Kesmark. In: Karpathen Post z 26. 12. 1918, č. 52, s. 1.
4 A Szepesség megszállása In: Szepesi Lapok z 21. 1. 1919, č. 1, s. 1 - 2.
5 SULAČEK, Jozef: Na prahu novej republiky. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Dejiny Popradu. 

Košice 1998, s. 203.
6 Slúžnovský okres Spišská Sobota zahŕňal obce Batizovce, Nová Lesná, Veľká, Filice, Gánovce, 

Gerlachov, Hôrka, Hozelec, Kišovce, Kravany, Spišské Bystré, Lučivná, Matejovce, Mengusov-
ce, Miklušovce, Mlynica, Starý Smokovec, Prímovce, Spišský Štiavnik, Štôla, Nižná a Vyšná 
Šuňava, Švábovce, Veľký Slavkov, Ondrej, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Spišská Teplica, 
Hranovnica a Vikartovce. Poprad bol mestom so zriadeným magistrátom. FRELICHOVÁ, Alž-
beta - CHALUPECKÝ, Ivan - LIPTÁKOVÁ, Helena: Slúžnovský úrad v Spišskej Sobote 1850 
- 1922. Inventár. Levoča, rukopis 1994, s. 7.

7 BIDOVSKÝ, Eugen - CHALUPECKÝ, Ivan a kol.: Štátny archív v Košiciach. Sprievodca                  
po archívnych fondoch I. Bratislava 1963, s. 141.
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Jánom Rumannom zložili sľub vernosti Československej republike slúžni:        
Dr. Ödön Engelmayer z Kežmarku, László Farkas z Gelnice, Dr. Alexander 
Holénia zo Spišského Podhradia, Béla Horti zo Starej Ľubovne, Ernest Win-
kler, hlavný slúžny zo Spišskej Soboty, hlavný slúžny Vojtech Lukáč z Gelnice 
a Zoltán Saárossy z Krompách. 

Po nástupe Jána Rumanna do funkcie spišského župana v januári 1919 sa 
pod československú správu dostali nielen županský úrad, slúžnovské úrady             
a notariáty (vtedajšie najnižšie správne jednotky), ale aj ďalšie inštitúcie, úra-
dy a taktiež niektoré podniky. Ich prevzatie československými orgánmi nepre-
biehalo vždy bez problémov, práve naopak. Napríklad pri preberaní daňového 
úradu v Spišskej Sobote koncom apríla 1919 bola väčšina jeho zamestnancov 
prepustená kvôli nezloženiu sľubu vernosti ČSR.8 Podobným spôsobom pre-
biehalo preberanie ďalších úradov a niektorých podnikov. Scenár bol prakticky 
všade rovnaký. Väčšina (niekde aj všetci) zamestnancov úradu alebo podniku 
odmietla zložiť sľub vernosti ČSR, za čo boli prepustení.

Môžeme konštatovať, že preberanie inštitúcií, pôsobiacich na území Spiš-
skej župy a v Poprade československými orgánmi, sa stretávalo s väčším či 
menším odporom ich zamestnancov. Pre československú moc bolo veľmi dô- 
ležité mať vo verejnej správe a ďalších inštitúciách lojálnych zamestnancov. 
Realita však bola často veľmi vzdialená tomuto ideálu. Kvalifikovaných pra-
covných síl bol totiž taký nedostatok, že vo svojich funkciách zostávali občas 
dokonca aj osoby, ktoré nezložili sľub vernosti ČSR, čo bola podmienka pre 
zotrvanie na politicky exponovaných miestach.

Nástup československej moci na Spiši a v Poprade bol priamo podmienený 
obsadením župy československým vojskom v druhej polovici decembra 1918. 
Prítomnosť vojska bola pri zmene vedenia župy, ale aj neskôr, kľúčovým čini-
teľom pri etablovaní československej moci. Nezriedka sa totiž stávalo, že pri 
preberaní niektorých inštitúcií bola kvôli neochote bývalých uhorských za-
mestnancov odovzdať inštitúciu pod správu ČSR nutná prítomnosť silových 
zložiek v podobe vojska či polície. Úloha československého vojska okrem 
toho spočívala už len v jeho samotnej prítomnosti v župe, ktorá mala znač-
ný psychologický účinok na miestne obyvateľstvo. Kým pročeskoslovensky 
orientované obyvateľstvo mohlo byť vďaka tomu po perzekúciách za Uhor-
ska sebavedomejšie, u prouhorsky orientovaného obyvateľstva došlo v tomto 
smere k opaku.

***

8  Die Übernahme der Steuerämter. In: Karpathen Post z 3. 5. 1919, č. 18, s. 3.
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Ako sme už vyššie načrtli, vznik Československa bol obyvateľstvom Po-
pradu prijatý rozporuplne, rovnako ako v celej Spišskej župe. Časť obyva-
teľstva, najmä slovenskej národnosti, ho privítala, časť, predovšetkým nemec-
kej a maďarskej národnosti, si želala zachovanie Uhorska. Na presadzovanie 
svojich záujmov si jednotlivé národnosti zakladali po celom Spiši, a teda                                         
i v Poprade svoje národné rady ešte podľa pokynov z Budapešti.

V centre podtatranskej oblasti, v Spišskej Sobote, bola ustanovená ma-                                                                                                                                          
ďarská Okresná národná rada na čele so starostom MUDr. Arpádom Schön- 
wiesnerom a obecným notárom Gabrielom Schmörom 4. novembra 1918. 
Neskôr vznikali v Spišskosobotskom slúžnovskom okrese aj ďalšie národné 
rady, posledná z nich v Strážach, kde sa utvorila až 25. novembra.9 Pri národ-
ných radách sa zakladali národné gardy, ktoré ozbrojenou formou presadzo-                                                                                                                                    
vali ich požiadavky. Rady i gardy sa zasadzovali za zachovanie Uhorska                       
a v spolupráci s uhorskou mocou prenasledovali jeho odporcov.

Na rozdiel od Maďarov a Nemcov mali národne uvedomelí Slováci oba-
vy z represálií maďarských národných gárd, ktorých činnosť bola neraz spre-
vádzaná útokmi na slovenských aktivistov. Pročeskoslovenské prejavy boli                          
totiž maďarskými orgánmi, ktoré mali v rukách mesto až do polovice decem-
bra 1918, považované za protištátne. Už začiatkom novembra 1918 urobil                     
napríklad policajný kapitán v Poprade opatrenia, aby bol zadržaný každý list, 
ktorý príde do Spišskej župy z Prahy.10 

Aj napriek prekážkam sa časť slovenského obyvateľstva na Spiši a v Po- 
prade začala hlásiť k Československej republike a k Slovenskej národnej rade 
v Martine. Na základe jej výzvy boli zakladané Slovenské národné rady aj            
na Spiši. Prvé výbory SNR vznikli pričinením farára Jána Hanušku už 10. no-
vembra 1918 v Nižnej a Vyšnej Šuňave.11 V nasledujúcich dňoch sa vytvorili 
výbory SNR aj v niekoľkých ďalších obciach v okolí Popradu.12 Začiatkom de-
cembra 1918 sa SNR utvorila aj v Spišskej Sobote.13 Kňaz Ján Hanuška založil 
v Spišskej Sobote tiež okresnú Slovenskú národnú radu. Jeho činnosť bola 
tŕňom v oku maďarských orgánov.14 Popradská posádka sa ho 28. novembra 
1918 pokúsila zatknúť a odviesť do väzenia, ale farníci ho ubránili.15  

  9 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 199.
10 Štátny archív Prešov, špecializované pracovisko Spišský archív Levoča (ďalej len: ŠA PO, SA 

LE), Krajský súd v Levoči (ďalej len: KS-L), sign. 952/1918 prez.. 
11 KOLLÁROVÁ, Zuzana: Šuňava 1298 – 2001. Šuňava, 2001, s. 61.
12 Už Slovensko vstáva... Z východu. In: Slovenský denník z 21. 11. 1918, č. 11, s. 1; Už Slovensko 

vstáva... Kubachy. In: Slovenský denník z 15. 12. 1918, č. 32, s. 3.
13  SOJÁK, Marián et al.: Batizovce v zrkadle času. Batizovce 2004, s. 143; Slovenská národná 

knižnica Literárny archív, f. Slovenská národná rada 1918 - 1919, sign. 94 G 25. 
14 ŠA PO, SA LE, Spišská župa (ďalej len: SŽ), Podžupan, sign. 17001/1918. 
15 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 200.
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Keďže československej ústrednej moci išlo o vytvorenie centralizovaného 
štátu riadeného z Prahy, SNR vnímala ako konkurenciu. Preto minister s plnou 
mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár nariadením č. 6/1919 Zb. z 8. ja-
nuára 1919 s účinnosťou od 23. januára 1919 rozpustil všetky národné rady 
a výbory vrátane martinskej SNR a jej pobočiek.16 Širšia verejnosť na Spiši 
sa však o tom dozvedela až koncom februára 1919, o čom svedčí prekvapená                                                                                                   
reakcia slovenských novín Tatry v čísle, ktoré vyšlo 1. marca 1919.17 Pročes-
koslovensky orientované obyvateľstvo Spiša toto rozhodnutie prijalo s roz-                                                        
pakmi, avšak rešpektovalo ho, a tak na Spiši národné výbory v priebehu                                              
a apríla 1919 zanikli. Centrálny Spišský národný výbor bol aktívny až                                                                                                                                               
do 3. augusta 1919 vďaka spišskému županovi Jánovi Rumannovi, ktorý jeho 
existenciu odôvodňoval špecifickou situáciou na Spiši.18  

Prouhorsky orientované obyvateľstvo dávalo po januári 1919 najavo                
svoj nesúhlas so vznikom ČSR a obsadením Spiša československým vojskom 
rôznymi manifestačnými činmi, ako bolo napríklad strhnutie českosloven-           
skej   zástavy z verejných budov. Na obecnom úrade v Spišskej Sobote bola 
naopak v polovici marca 1919 neznámymi osobami vyvesená maďarská zá-
stava. V Poprade sa podobnému pokusu podarilo československým orgánom 
zabrániť ešte pred jeho uskutočnením.19 

Najrozšírenejšou formou prouhorskej propagandy bola však letáková agi-
tácia.20 Popri ďalších miestach na Spiši sa protičeskoslovenské letáky roz-
širovali napríklad v Spišskej Sobote a v Spišskej Novej Vsi.21 V 15-dňovom 
hlásení spravodajského a propagačného oddelenia u vrchného vojenského                               
veliteľstva o pomeroch a zmýšľaní obyvateľstva na východnom a juhozápad-
nom Slovensku z 22. marca 1919 sa píše, že pomaďarčení Židia sa stále expo-
nujú za Uhorsko a za centrum protičeského štvania je považované popradské 

16 HRONSKÝ, Marián: Vznik a krátka činnosť druhej Slovenskej národnej rady (1918 – 1919).             
In: PEKNÍK, Miroslav et al.: Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu. Bratislava 
2008, s. 73.

17 Naša organizácia. In: Tatry z 1. 3. 1919, č. 4, s. 6. 
18 VOJTÁŠ, Matej: Spišská Nová Ves. Príspevok k miestopisnej monografii. Spišská Nová Ves 

1957, s. 91.
19 Demonstrationen. In: Karpathen Post z 22. 3. 1919, č. 12, s. 4.
20 V Národných novinách sa o tom písalo nasledovné: V posledných dňoch rozhadzujú Maďari  

po železniciach a po dedinách letáky, v ktorých búria proti našej republike. V nich píšu Slová-
kom: ,Uhorská ľudová republika zrušila povinnosť vojenskej služby. U nás niet žiadnej assentír-
ky. Niet žiadneho rekvirovania! Ľud je slobodný. Rozdelenie zeme v slobodnom Uhorsku silne 
trvá. U nás každý dostane horu, robotu a potravín. Maďarská agitácia na východe.‘ (prebraté                         
zo Slovenského Východu) In: Národnie noviny z 28. 3. 1919, č. 72, s. 2.

21 ŠA PO, SA LE, Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ďalej len: ŠTZ-L), sign. St 272/1919.
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gymnázium.22 Okrem iného sa v hlásení kritizuje fakt, že maďarskí úradníci 
úradujú maďarsky podľa pokynov z Pešti.23  

Za protištátnu činnosť čakalo jej aktérov zo strany československej vládnej 
moci napomenutie, peňažná pokuta či niekoľkotýždňové väzenie. Forma trestu 
záležala od závažnosti činu. Za obzvlášť závažné činy, ako bolo poburovanie 
proti ČSR, či promaďarská agitácia, bola častým trestom internácia. Osoby 
boli internované v iných častiach Slovenska, ale najmä v Terezíne v Čechách. 
K internáciám začalo dochádzať už krátko po príchode československého                
vojska do župy.

Sociálna situácia

Spišská župa i Poprad boli v prvých mesiacoch nového štátu poznačené 
nielen nacionálnymi, ale aj sociálnymi nepokojmi. Po vyhlásení ČSR v Pra-              
he 28. októbra 1918 boli prvými sociálne ladenými prejavmi obyvateľstva                 
na Spiši tzv. rabovačky.24 V krátkom čase došlo k výtržnostiam približne v 40                                                                                                                                         
obciach po celom Spiši. K nepokojom došlo aj v Matejovciach nad Popra-
dom.25 Cieľom rabujúcich vojakov a miestneho obyvateľstva boli predo-             
všetkým krčmy a obchody, ktorých vykradnutím si chceli rabujúci zabezpečiť 
alkohol, potraviny a ďalší tovar. Po obchodníkoch a krčmároch sa v menšej 
miere terčom útokov stali notári, resp. ďalší úradníci. Ľudia ich vinili z to-    
ho, že počas vojny nespravodlivo prideľovali spotrebný tovar. 

Sociálna situácia bola v čase vzniku ČSR v dôsledku dlhotrvajúcej voj-
ny mimoriadne nepriaznivá okrem iných sociálne slabších vrstiev aj pre ro-
botníctvo na Spiši. Mnohé podniky nepracovali, prídely potravín sa znižovali                                            
a prichádzali veľmi nepravidelne. Na rozdiel od živelných výbuchov na vi-
dieku, ktorých aktérmi boli vojaci a miestne, predovšetkým roľnícke obyva-
teľstvo, akcie robotníkov, ktorí v priemyselných oblastiach Spiša tvorili vý- 
raznú časť obyvateľstva, boli viac koordinované. 

Organizáciou, ktorá sa zasadzovala za práva robotníkov v Hornom Uhor-
sku, bola Hornouhorská sociálnodemokratická strana (ďalej HSS). Revolučný-

22 Išlo pravdepodobne o meštiansku školu, lebo v tom čase v Poprade ani v Spišskej Sobote                  
gymnázium nebolo.

23 ŠA PO, SA LE, SŽ, sign. 454/1919 prez.
24 Rabovačkami, najmä na strednom a západnom Slovensku s dôrazom na ich protižidovský                   

charakter, sa zaoberá štúdia SZABÓ, Miloslav: „Rabovačky“ v závere prvej svetovej vojny                     
a ich ohlas na medzivojnovom Slovensku. In: Forum Historiae, 2015, č. 2, s. 35 – 55. Dostupné 
na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/1273455/3_szabo.pdf>

25 ŠA PO, SA LE, ŠTZ-L, sign. St 698/1918. 
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mi orgánmi, prostredníctvom ktorých robotníci presadzovali svoje požiadav-
ky, boli robotnícke rady. Prvá robotnícka rada bola založená 4. novembra 1918 
v Košiciach. Tie boli zároveň sídlom oblastnej organizácie strany. Ďalšie ro-
botnícke rady boli zakladané aj v širšom okolí Košíc. Na Spiši bola robotnícka 
rada založená v Margecanoch, pričom na niekoľko mesiacov išlo o jedinú radu 
v župe.26 Ďalšia robotnícka rada bola založená až 9. marca 1919 v Poprade.27 

Na Spiši nadobudli väčší význam miestne organizácie sociálnodemo-
kratickej strany. Dôležitým poznatkom pri sledovaní aktivít HSS je fakt, že 
odmietala Československú republiku a stála za integritou Uhorska. Svedčí 
o tom prípad, ktorý sa odohral v Matejovciach nad Popradom. Pri zaklada-
ní miestnej pobočky sociálnodemokratickej strany budapeštiansky delegát                                                            
R. Schwartz presviedčal miestnych robotníkov, aby podporili vyhlásenie                                                                                     
separatistickej Spišskej republiky, ktorú plánovali vyhlásiť spišskí Nemci.28              
Preto sa proti členom strany stavali československé orgány, ktoré prevzali moc 
v župe na začiatku roka 1919, dosť nepriateľsky. 

Sociálna situácia bola na Spiši kritická pred i po obsadení československým 
vojskom a prevzatí župy županom Jánom Rumannom. Mimoriadne vážnym 
problémom bolo najmä zásobovanie obyvateľstva. Bol deficit soli, petroleja, 
mäsa, cukru, múky a ich ceny sa stále zvyšovali. O dodávky potravín, predo-
všetkým múky, žiadal začiatkom marca 1919 župana aj popradský mešťanosta, 
ktorý upozorňoval, že kvôli nedostatku potravín hrozia sociálne nepokoje.29  

Zlé sociálne podmienky nepanovali len na Spiši, ale na celom Slovensku. 
Radikalizácia nálad s tým spojená vyústila do celoslovenského štrajku železni-
čiarov a poštových zamestnancov vo februári 1919. Najskôr začali štrajkovať 
zamestnanci na juhozápadnom Slovensku. Železničiari žiadali zaistenie záso-
bovania potravinami, sociálnej starostlivosti a rôznych základných príplatkov, 
ktoré dostávali ich kolegovia v Maďarsku.30 Štrajk sa rýchlo rozšíril takmer                  
na celé územie Slovenska, vrátane Spiša, a pridali sa k nemu aj pracovníci 
iných odvetví. Pričinením miestneho vedenia odborovej a sociálnodemokra-
tickej organizácie sa do štrajku zapojili aj popradskí železničiari.31 Štrajk bol 
potom ukončený v priebehu niekoľkých dní na celom Slovensku v dôsledku 
zásahov silových zložiek, ale aj čiastočným ústupkom zo strany českosloven-
ských orgánov. Situácia sa síce trochu upokojila, avšak bolo zrejmé, že stačilo 

26 TAJTÁK, Ladislav: Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918. 
Bratislava 1972, s. 111.

27 Robotnícka rada. In: Tatry z 19. 4. 1919, č. 11, s. 6.
28 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 203.
29 ŠA PO, SA LE, ŽS, sign. 510/1919 prez.
30 Sztrájkolnak a vasutasok. In: Szepesi Lapok z 16. 2. 1919, č. 11, s. 2. 
31 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 204.
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málo a štrajk mohol prejsť do revolty podobnej tej z novembra a decembra 
1918. Štrajkujúci zamestnanci síce bojovali predovšetkým za splnenie svojich 
sociálnych požiadaviek, avšak je zrejmé, že minimálne rovnocenný bol pri 
štrajku aj nacionálny podtón. 

 Boľševická agitácia32 medzi obyvateľstvom bola prítomná na Spiši už                   
v predošlých mesiacoch, avšak po vzniku Maďarskej republiky rád v marci                                                                                                                                        
1919 nabrala na intenzite. V súvislosti s tým v Poprade istý robotník šíril                
boľševické myšlienky a verbálne útočil na katolícku cirkev.33 Jednou z najra-
dikálnejších skupín na Spiši bola časť robotníkov pôsobiacich v robotníckej 
rade v Poprade. Najradikálnejšie jadro rady sa stalo zárodkom Socialistického 
združenia, ktoré východisko zo zlej sociálnej situácie robotníkov videlo predo-
všetkým v nastolení diktatúry proletariátu.34 

 Koncom apríla 1919 sa rozhorel vojenský konflikt medzi Českosloven-
skom a Maďarskou republikou rád. Najskôr bolo úspešné československé voj-
sko, ale zanedlho sa karta obrátila. V priebehu júna 1919 mala maďarská Čer-
vená armáda v rukách značnú časť južného a východného Slovenska vrátane 
južnej časti Spišskej župy. V čase postupu Červenej armády boli mimoriadne 
aktívni aj popradskí socialistickí radikáli, ktorými boli najmä železniční za-
mestnanci. Títo boli v kontakte s veliteľmi ČA v Rožňave a Dobšinej, teda                                                                                                                                             
v mestách, ktoré už mala maďarská armáda pod kontrolou. Z tohto smeru 
očakávali popradskí radikáli jej vpád do Popradskej kotliny. V obsadzovaní 
územia jej plánovali aj aktívne pomáhať, takže zhromažďovali zbrane a mu-
níciu. Vykonávali tiež diverznú činnosť prestrihovaním telefónnych káblov                        
a poškodzovaním železničnej trate. Po týchto činoch sa ich organizátori,                                                                                                                   
na čele ktorých stál Eugen Richter, ukryli v Tatranskej Polianke.35 Pod vply-
vom alkoholu a z obavy pred prezradením zavraždili dve osoby.36 Vraždy sa 
popradským radikálom podarilo utajiť, a preto sa po zastavení postupu ma-
ďarskej armády začiatkom júna 1919 vrátili späť do Popradu. Pre podozrenie 
z promaďarskej propagandy boli niektorí členovia skupiny vojenskou polí-                                                                                                                                        
ciou zatknutí a internovaní v Terezíne. Pri transporte jeden z internovaných  
eskorte povedal o vraždách a jej aktéroch. Krátko nato sa začalo vyšetrova-
nie, po ktorom boli osoby, zodpovedné za činy, zatknuté a obvinené zo spolu-                          

32 Podrobne o boľševickej propagande na východnom Slovensku pozri: ĎURIŠIN, Michal: Pro-
paganda na východnom Slovensku v čase existencie Slovenskej republiky rád (1919): jazyk, 
charakter a ciele. In: Kontexty propagandy. Pardubice 2013, s. 85 – 95.

33 Poprad. In: Tatry, 3 z 5. 1919, č. 13, s. 5.
34 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 204.
35 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 205.
36 TOMÁŠEK, Dušan: Nevyhlášená válka. Boj o Slovensko 1918 – 1920. Praha 2012, s. 176.
 Ein doppelter Mord in der Hohen Tatra. In: Karpathen Post z 5. 7. 1919, č. 27, s. 4.
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účasti na dvojnásobnej vražde, nedovoleného ozbrojovania, diverzných činov 
a ďalších trestných činov. Niektorí obvinení počas vyšetrovania ušli z väzenia 
a odišli do Maďarska. Bol medzi nimi aj hlavný obžalovaný Eugen Richter. 
Viacerí obvinení boli síce v roku 1920 odsúdení na niekoľkoročné väzenie, 
avšak neskôr sa začalo nové pojednávanie a proces sa pretiahol až do roku 
1926. Vtedy boli všetci prepustení, keďže sa na viacerých vzťahovala am-                              
nestia, alebo im do trestu bola započítaná vyšetrovacia väzba.37 Prípadov, aké 
sa stali v Poprade, resp. v Tatranskej Polianke, bolo viacero (i keď nie ta-
kých závažných) a podobné sabotážne činy sťažovali postup československej                           
armády a naopak, napomáhali napredovaniu maďarskej Červenej armády.38                                                                                                              
Po diplomatických zásahoch dohodových mocností sa však začiatkom júla 
1919 musela maďarská Červená armáda stiahnuť z územia Slovenska a Po- 
prad sa dostal mimo ohrozenia obsadenia.

Jazyk, slávnosti, kultúra a školstvo

V súvislosti s tým, že po vzniku ČSR sa štátnym jazykom stala slovenčina, 
ministerstvo obchodu 28. februára 1919 nariadilo, že v úradnom styku sa môžu 
uvádzať len slovenské názvy miest a obcí.39 Týkalo sa to aj Popradu a jeho 
súčasných mestských častí. Maďarské názvy Poprád, Szepesszombat, Mateóc, 
Strázsa, Felka nahradili slovenské pomenovania Poprad, Spišská Sobota,                                                                                                                  
Matejovce, Stráže, Veľká.

V máji 1919 spišský župan J. Rumann apeloval na obce a mestá, aby boli aj 
názvy ulíc preložené do slovenčiny, prípadne celkom premenované, ak názov 
súvisel s predchádzajúcim režimom.40 Bol to však zdĺhavý proces. Príliš ho 
neurýchlila ani výzva ministra V. Šrobára, ktorý nariadil, že do konca septem-
bra 1919 treba zmeniť také názvy ulíc, ktoré sa vzťahujú na maďarský deje-                    
pis a maďarský politický život.41 K zmenám názvom ulíc začalo dochádzať                 
až od začiatku roka 1920.

Podstatnou zmenou vo verejnom priestore prešli po príchode českosloven-
skej moci slávnosti. Slávenie uhorských sviatkov bolo novou štátnou mocou 
zakázané. Namiesto nich československé orgány presadzovali slávenie no- 

37 SULAČEK, Na prahu novej republiky..., s. 205.
38  KALVA, Jaroslav: Na slovenském bojišti: vzpomínky válečných zpravodajů J. Kalvy a P. Kom-

piše. Praha 1920, s. 123.
39 Výnosom ministerstva obchodu. In: Tatry z 2. 8. 1919, č. 20, s. 3.
40 Dostali sme nasledovné riadky. In: Tatry z 17. 5. 1919, č. 15, s. 4.
41 Nové pomenovanie ulíc. In: Tatry z 6. 9. 1919, č. 25, s. 3.
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vých sviatkov, spojených s ideou Československej republiky.42 Cieľom týchto 
sviatkov bolo ustanoviť novú československú identitu a tradíciu na dátumoch 
významných pre založenie tohto štátu.43  

Jeden z najvýznamnejších uhorských sviatkov bol 15. marec a spájal sa                   
s maďarskou revolúciou 1848/49. Minister V. Šrobár nariadil županovi J. Ru-
mannovi, aby zakázal v celej župe oslavy tohto sviatku v dňoch 15. a 16. mar-
ca, čo Rumann aj uskutočnil. V tieto dni zakázal manifestácie, oslavy, demon-
štrácie a zhromažďovanie, pričom kto sa ich zúčastnil, tomu hrozila internácia. 
Župan ďalej zakázal nosenie stužiek v uhorských národných farbách a oslavy 
na školách.44  

Najvýznamnejším československým sviatkom sa stal 28. október. V ten-
to deň si československá moc pripomínala výročie vzniku ČSR. 28. októbra 
1919, v prvé výročie vyhlásenia ČSR, sa na viacerých miestach Spiša konali 
slávnosti, pripomínajúce túto udalosť. Slávnosti sa usporiadali na mnohých 
školách a námestiach miest.45 Aj v Poprade a v Spišskej Sobote sa konali                                                                                                                                     
oslavy štátneho sviatku. V Spišskej Sobote sa slávila slávnostná svätá omša                 
a sviatok si školskou slávnosťou pripomenuli aj v meštianskej dievčenskej 
škole.46  

U slovenského obyvateľstva čiastočne vynahrádzala zlú hospodársku a so-
ciálnu situáciu pozitívna zmena v kultúrnej a školskej oblasti. Počas existen-
cie Uhorska sa slovenská kultúra prejavovala len veľmi sporadicky a hlavne                       
vo forme literárnych diel. Vychádzalo len málo slovenských periodík. Po roku 
1918 na Slovensku začalo vychádzať obrovské množstvo slovenských novín       
a časopisov. Podobné to bolo aj v oblasti kultúrnych inštitúcií. Slováci sa za-     
čali spolčovať do veľkého množstva spolkov, začali sa hrávať divadelné pred-
stavenia, koncerty. 

Značný význam pre rozvoj slovenskej kultúry mali tzv. slovenské besedy                                            
a čitateľské krúžky. Beseda a čitateľský krúžok boli založené aj v Spišskej 
Sobote.47 Zakladateľmi týchto spolkov boli miestni národne uvedomelí Slo-
váci, pričom im boli výrazne nápomocní českí učitelia a dôstojníci. Mnoho 
kultúrnych aktivít v tomto období bolo spätých práve s „besedami“, resp.                                                                                                                                            
s ich členmi. Pri príležitosti sviatku 1. mája napríklad beseda v Spišskej                     

42 HÁJKOVÁ, Dagmar: 28. říjen a jeho podoby. In: 1918. Model komplexního transformačního 
procesu? Praha 2010, s. 219.

43 OLŠÁKOVÁ, Doubravka: Formování kolektivní paměti prvníchgenerací československých     
občanů. In: 1918. Model komplexního transformačního procesu? Praha 2010, s. 247.

44 Verbot der Märzfeier. In: Karpathen Post z 15. 3. 1919, č. 11, s. 3.
45 Prosíme p. kolegov. In: Tatry z 26. 10. 1919, č. 32, s. 6.
46 Slávnosť 28. októbra. In: Tatry z 29. 11. 1919, č. 38, s. 8.
47 Dopis. In: Tatry zo 17. 5. 1919, č. 15, s. 3 - 4.
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Sobote zorganizovala divadelné predstavenie, po ktorom nasledovala taneč- 
ná zábava.48  

Významnú úlohu v rozvoji telovýchovy zohrávala zasa telovýchovná                
jednota Sokol, ktorá mala v českých krajinách dlhodobú tradíciu a po vzniku 
ČSR sa jej podarilo expandovať aj na Slovensko. V Levoči bola Sokolská telo-
cvičná jednota založená 29. apríla 191949 a v Spišskej Novej Vsi50 a v Poprade 
o dva týždne neskôr. V sokolských jednotách na Spiši boli na konci roka 1919 
evidovaní popri Čechoch a Slovákoch aj viacerí Židia, Nemci a Maďari, ktorí 
tam vstupovali pravdepodobne zo zištných dôvodov.51 Do týchto spolkov sa                                                                                                                                    
už krátko po ich vzniku prihlásilo niekoľko desiatok mladých cvičencov. 
Okrem telovýchovnej a kultúrnej činnosti bolo cieľom Sokola posilniť medzi 
Čechmi a Slovákmi pocit bratskej spolupatričnosti.

Po vzniku ČSR došlo v Poprade a jeho súčasných mestských častiach                        
k značnému rozmachu slovenského ochotníckeho divadla. Počas existencie 
Uhorska bolo slovenské divadelníctvo marginalizované. V nami sledovanom 
období sa však dostalo do centra pozornosti a zo strany štátu bolo plne pod- 
porované. Napríklad vo Veľkej zorganizoval miestny čitateľský spolok diva-
delné predstavenie 21. apríla 1919.52  

Aj popradskí Maďari, Nemci a Židia sa mohli i po vzniku ČSR realizo-
vať  v kultúrnej oblasti. Organizovali rôzne kultúrne podujatia.53 Ešte v októbri 
1918 si nemecká a maďarská inteligencia v Poprade založila Popradskú                                       
besedu (Poprader Kasino, A Poprádi Távsaskör).54  

Jednou z najväčších zmien, ktorá zasiahla do každodenného života oby- 
vateľov Slovenska vrátane Popradu, bola transformácia školstva z uhorského 
na československé. Zmenou, ktorá bola v tomto smere najviditeľnejšia a naj-
citeľnejšia, bolo zavedenie slovenčiny ako vyučovacieho jazyka, ktorý podob-
ne ako v iných v oblastiach života nahradil maďarčinu.55 Rovnako zásadnou 
zmenou bola zmena ideologickej orientácie škôl.

Aby sa však ideologické a jazykové zámery československej vlády dali 
realizovať, bolo nutné v prvom rade prevziať vzdelávacie inštitúcie pod česko-

48 Tamže.
49 Sokol v Levoči. In: Tatry zo 17. 5. 1919, č. 15, s. 4; Telocvičná jednota Sokol v Levoči. In: Tatry 

z 31. 5. 1919, č. 17, s. 6.
50 Telocvičná jednota Sokol v Novej Vsi. In: Tatry z 24. 5. 1919, č. 16, s. 5.
51 ZMÁTLO, Peter: Kultúrna a spolková činnosť v Poprade v medzivojnovom období. In: Z minu-

losti Spiša XIV. Levoča 2006, s. 76.
52 Divadlo. In: Tatry z 19. 4. 1919, č. 11, s. 6.
53 Kassai szinészek az iglói szinházban. In: Szepesi Lapok z 12. 8. 1919, č. 72, s. 3.
54 ZMÁTLO, Peter: Kultúrny a spoločenský vývoj na Spiši v medzivojnovom období. Bratislava 

2005, s. 129.
55 Úradná reč. In: Tatry z 22. 2. 1919, č. 3, s. 6.
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slovenskú správu. Preberanie väčšiny spišských škôl československými orgán-
mi sa uskutočnilo v priebehu marca a apríla 1919. Pod československú správu 
bol prevzatý aj Župný školský inšpektorát Spišskej župy, ktorý sa premeno-
val na Školský inšpektorát v Levoči. Jeho novým inšpektorom sa stal Michal                                                                                                                                     
Sekey. Do jeho kompetencie spadali školy v okresoch Levoča, Spišská Nová 
Ves, Gelnica a Spišské Podhradie. 1. júla 1919 bol zriadený Školský inšpekto-
rát v Kežmarku. Inšpektorom sa stal Jozef Hana. Do jeho kompetencie spadali 
školy v ostatných spišských okresoch vrátane okresu Spišská Sobota.56 Tak 
ako od ostatných verejne činných osôb, aj od učiteľov sa vyžadovalo zloženie 
sľubu vernosti ČSR. Na Spiši sa to dialo najmä v letných mesiacoch roku 1919. 
22. augusta 1919 zložili sľub vernosti učitelia Spišskosobotského okresu.57  

Obdobie vzniku Československa bolo pre Popradčanov, rovnako ako pre 
všetkých obyvateľov Slovenska, mimoriadne búrlivé. Bolo poznačené znač-
ným nacionálnym a sociálnym napätím, zapríčineným koncom prvej svetovej 
vojny a zmenou štátoprávneho usporiadania. Toto napätie občas vyústilo až                                                                                                                
do konfliktných situácií s tragickým koncom, ako tomu bolo v prípade poprad-
ských radikálov pôsobiacich počas československo-maďarskej vojny. Situácia 
sa po zásahoch československej moci postupne upokojila v druhej polovici 
roka 1919. Obdobie vzniku ČSR prinieslo pre Popradčanov aj mnoho prevrat-
ných zmien v školskej, kultúrnej a správnej oblasti. Trvalo však určitý čas, 
kým si na tieto zmeny miestni obyvatelia zvykli a prijali ich ako bežnú sú-  
časť svojho života.

56 KORMOŠOVÁ, Ružena: Školská správa na Spiši v rokoch 1919-1938. In: Z minulosti Spiša 
XIX, Levoča 2011, s. 60.

57 KORMOŠOVÁ, Školská správa na Spiši..., s. 58.
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POPRAD IN DER ZEIT DER ENTSTEHUNG
DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN REPUBLIK

Martin Furmaník

Die Entstehung der Tschechoslowakei am 28. 10. 1918 bedeutete für alle Ein-
wohner der Slowakei einen großen Eingriff in ihr Leben. Dies bedeutete einen Wen-
depunkt auch für die Einwohner der Stadt Poprad/Deutschendorf und ihrer heutigen 
Stadtteile. Die Stadt wurde durch tschechoslowakische Truppen besetzt und wichtige 
Stellen in der öffentlichen Verwaltung wurden den der Tschechoslowakischen Repu-
blik treuen Personen anvertraut. Ein Teil von in diesem Ort lebenden Deutschen und 
Ungaren konnte sich nicht mit dem Untergang Österreich-Ungarns auseinandersetzen 
und übte diverse staatsschädigende Aktivitäten aus, die von der tschechoslowakischen 
Macht unterdrückt wurden. Neben nationalen Aufständen gab es in der Stadt auch 
soziale Unruhen, die durch die katastrophale soziale Situation verursacht wurden. In 
Deutschendorf und in seinen gegenwärtigen Stadtteilen wurden diese durch zahlreiche 
Plünderungen im November 1918, durch einen Streik im Februar 1919 und durch ver-
schiedene Aktivitäten, die mit dem Ungarischen Räterepublik zusammenhingen, zum 
Ausdruck gebracht. Für die Einwohner von Deutschendorf bedeutete die Entstehung 
der Tschechoslowakei ebenso Änderungen im Bereich der Amtssprache, des Schulwe-
sens und der Kultur. Positiv wurden diese Änderungen vor allem von der slowakischen 
Bevölkerung der Stadt wahrgenommen.

Übersetzt von Soňa Polláková
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MARTIN GALLOVIČ 
(1866 – 1969)

Príspevok k biografii spišskokapitulského kanonika

Michal Marťák

Martin Gallovič bol rodák z Nemešian, spišskokapitulský kanonik a človek 
s dobrým srdcom. Tento fakt je známy prevažne pamätníkom v Nemešanoch, 
okolitých obciach Levočského okresu a určite aj „obyvateľom“ Spišskej Ka-
pituly. Pri všetkej úcte však ďalšie informácie z jeho života známe nie sú.                                                                                                                                             
Aj preto je cieľom príspevku ponúknuť jeho ďalšie biografické údaje. Pri vý-                                                                                                                                            
klade sa opierame predovšetkým o počtom obmedzenú, ale nemenej významnú 
korešpondenciu M. Galloviča, uloženú v Archíve Biskupského úradu v Spiš-                                                                                                                                            
skej Kapitule, Archíve Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskom Hrho-
ve, a o archiválie úradného charakteru v Spišskom archíve v Levoči.

Narodil sa 5. novembra 1886 v rodine maloroľníka Štefana a Márie, ro-
denej Zumrikovej. Mal siedmich súrodencov, Alžbetu, Michala, Katarínu, 
Annu, Helenu, Štefana a Máriu. Šesť tried ľudovej školy absolvoval v Klčove                                                                                                            
v rokoch 1893 – 1899, gymnaziálne štúdiá v Levoči (1899 – 1905) a posled-
né dve triedy v Rožňave (1905 – 1907). Po skončení teologického štúdia                                                                               
v Spišskej Kapitule bol biskupom Alexandrom Párvym vysvätený za kňaza                 
1. júna 1911. Bezprostredne po vysviacke pôsobil ako kancelár na biskup-                                                             
skom úrade, od októbra 1911 bolo jeho prvým pastoračným miestom Spišské 
Bystré, kde bol kaplánom. Po krátkom päťmesačnom účinkovaní sa stal opäť 
na tri mesiace kaplánom v Sedliackej Dubovej, aby sa opäť na tri mesiace                                                                               
vrátil do Spišského Bystrého. Od 1. augusta 1912 sa stal tajomníkom biskup-
ského úradu pri Správe cirkevných základín. Jeho posledným kaplánskym 
miestom boli od augusta 1918 do novembra 1919 Spišské Vlachy.1 

Na faru do Ždiaru prišiel v decembri 1919 a pôsobil tu najsamprv ako 
správca farnosti, od augusta 1920 ako farár.2 Archívne materiály, viažuce sa   
na toto pôsobisko, sa zachovali, avšak takmer všetky sa obmedzujú na ma-                                                                                                                                   
teriálne aktivity, ktoré boli síce potrebné, ale predstavujú len túto stránku                                   
M. Galloviča, čo je zase na škodu. V každom prípade sú vďaka nim známe 
niektoré skutočnosti.

1  Archív Biskupského úradu (ďalej len ABÚ), Spišská Kapitula (ďalej len Sp. Kapitula), Protoco-
llum Status personalis Sacerdotum Diecesis Scepusiensis Ad Anno 1848 Tom. I., s. 210 – 211; 
Osobný spis, dotazník.

2 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1212/1920.
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3 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 553/1922.
4 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 2191/1922.
5 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1375/1925.

Po predošlom oslovení veriacich v Amerike inicioval v roku 1922 zaob-
staranie za vojny zrekvírovaných dvoch kostolných zvonov a opravu organa                                                                                              
a jeho píšťal. Organ i píšťaly boli opravené ešte v tom istom roku.3 Zrekvíro-
vané zvony boli nahradené tromi zvonmi, ktoré v roku 1923 na odporúčanie 
biskupa J. Vojtaššáka dodala a inštalovala zvonolejárska firma Hiller so sídlom 
v Brne.4 

Okrem toho inicioval aj rekonštrukciu vetrom zničeného kríža, ktorý stál 
na starom ždiarskom cintoríne v blízkosti kostola a hlavnej cesty a bol po-
škodený silným vetrom.5 

K fare prislúchajúce budovy (stodola, maštale, dreváreň i vozáreň) boli 
ešte drevené a poznačené hnilobou, s rozpadávajúcou sa strechou, podobne 
aj byt kaplána. Podľa Galloviča všetky potrebovali nevyhnutnú rekonštrukciu 
či novostavbu. Čiastočnou obnovou však prešiel kostol, keď vonkajšie múry                     
a časť strechy boli opravené, nedokončená tak ostala len strecha, ktorá si 
vyžadovala nové šindle. Práve kvôli uvedeným skutočnostiam Gallovič už                                                                                                                                       
od roku 1926 oslovil najskôr patróna farnosti, po neplnení patronátnych po-
vinností aj referát ministerstva školstva a národnej osvety, aby vo veci zasia-                                                                                                                    



125

Martin Gallovič (1866 – 1969)

  6 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 694/1928. Filiálka Javorina bola k farnosti Ždiar pričlenená ešte                                 
v roku 1921 v súvislosti s politickým rozdelením farnosti Jurgov a jej zadelením do Poľska.                 
č. 1147/1921.

  7 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 455/1925.
  8 ABÚ, Sp. Kapitula, Osobný spis, Životopis.
  9 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1003/1928.
10 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1148/1928.
11 Rímskokatolícka farnosť Spišský Hrhov, farský úrad, Historia domus, s. 11.

hol a napokon aj Štátny pozemkový úrad v Prahe, aby v prípade prevzatia 
majetku pre účely uskutočňovania pozemkovej reformy a teda pri prevza-
tí javorinského panstva československým štátom bral ohľad predovšetkým                                                        
na potreby ždiarskej fary.6  

Okrem materiálneho zabezpečenia sa Gallovič usiloval aj o rozvoj duchov-
nej stránky veriacich. Príkladom toho je aj skutočnosť, že od 8. do 13. mar-                                                                                                                                   
ca 1925 sa vo farnosti uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli redemptoristi                            
z Podolínca.7 

Nemáme presné informácie o tom, kedy k ukončeniu kompletnej rekon-
štrukcie kostola aj vybavenia došlo, v každom prípade sa tak udialo ešte počas 
pôsobenia M. Galloviča.8 Podobné rekonštrukčné aktivity vyvíjal aj na ďal-
šom mieste, v Spišskom Hrhove, kde sa v máji 1928 uchádzal o miesto farára. 
Okrem neho aj hrušovský farár Ján Kolčák a levočský kaplán Ján Kušnír.9 
Jána Skraka ako dočasného správcu farnosti napokon vymenovaním biskupa 
J. Vojtaššáka nahradil práve M. Gallovič, s platnosťou od 1. augusta 1928.10 

Na základe farskej Historie domus Spišského Hrhova disponujeme aj                    
informáciami o dôležitých udalostiach vo farnosti i v obci, ktoré však majú   
rôzny a hlavne kronikársky i nepravidelný charakter. Ich autorom je M. Gallo-
vič a z nich je zrejmé, ktorým skutočnostiam venoval zvýšenú pozornosť. 
Podľa nich napríklad vieme, že v rokoch 1928 – 1929 boli v hrhovskom i kl-
čovskom kostole rekonštruované strechy. V roku 1931 bol vo farskom kostole 
vymaľovaný interiér Júliusom Adamom, pozlátené oltáre Jozefom Gregorom, 
a že táto vnútorná obnova sa zrealizovala z milodarov veriacich v celkovej 
hodnote 59 200 Kč.11 Života farnosti sa týkajú aj správy o vysluhovaní svia-
tostí birmovania, menovaní Gallovičových kaplánov, ktorými boli postupne                                                                                                                                       
v roku 1931 Ján Didecký, v roku 1938 Július Kotík a v roku 1939 Karol Kuba-
la. Okrem toho, vzhľadom na vzťahy celkom pochopiteľne, Gallovič v Historii 
domus spomína aj fakty týkajúce sa rodiny Csákyovcov. V tomto kontexte sa 
do farskej kroniky dostala napríklad správa o úmrtí patróna kostola a farnosti 
Hrhov Hilára Csákyho v januári roku 1932, ktorý bol pochovaný v rodinnej 
hrobke v Hrhove, pričom pohrebné obrady vykonal kapitulný vikár M. Khe-
berich. M. Gallovič uznal za vhodné uviesť aj údaje o požiari, ktorý zničil sto-
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12 Rímskokatolícka farnosť Spišský Hrhov, farský úrad, Historia domus, s. 12.
13 Spišský archív v Levoči (ďalej len SA LE), fond Okresný úrad v Levoči (ďalej len OÚ-L), č. 

16198/1930 adm.
14 SA LE, OÚ-L, č. 10253/1933 adm.
15 SA LE, OÚ-L, č. 16880/1935 adm.
16 SA LE, OÚ-L, č. 3721/1929 adm., č. 16194/1930 adm., č. 10254/1933 adm., č. 16881/1935 

adm. 
17 K aktivitám spolku pozri viac: ZMÁTLO, Peter: V období prvej Československej republiky 

(1918 – 1945). In Spišský Hrhov. Svidník 2013, s. 184 - 185.
18 Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo nato MCMXXXII. Ružombe-

rok 1932, s. 37.

dolu grófa G. Csákyho, jeho násilné odvlečenie do levočskej väznice v marci 
roku 1939 počas vojenského štatária. Inými informáciami sú aj požehnanie 
základného kameňa novej školy v máji 1936 a jej požehnanie v septembri toho 
istého roku, ako aj požiare v obci v rokoch 1937 – 19038.12 

V marci 1929 stál pri zrode hrhovskej odbočky Ústrednej Karity na Slo-
vensku. Spolok, ktorého náplňou mala byť dobročinnosť a podpora núdznych, 
mal v období rokov, na ktoré sa viažu archívne materiály, od 43 do 47 členov, 
predsedom bol automaticky M. Gallovič, podpredsedom Valent Hostinský, 
roľník, a jednateľom roľník Michal Kovalík.13 Aktivity spolku však neboli 
jednotne koordinované, členské nebolo hradené a nevyvíjal činnosť ako ce-
lok, jednotliví členovia, ako o tom v správe Okresnému úradu v Levoči písal 
Gallovič, však „poskytovali podporu núdznym udeľovaním almužny, pocest-
ným obedov, nocľahov atď.“ 14  Okrem toho sa za šesť rokov existencie val-
né zhromaždenie neuskutočnilo ani raz.15 Veľmi podobne pracoval spolok aj                                                                                        
v Domaňovciach, kde bola odbočka založená o týždeň neskôr ako v Hrhove. 
V priebehu šiestich rokov sa ani raz valné zhromaždenie neuskutočnilo, počet 
členov bol od 41 do 52, predsedom bol M. Gallovič, podpredsedom Štefan To-
poli Gogoláč, roľník, a jednateľom roľník Ján Duľa, činnosť nebola centrálne 
riadená, členovia spolku karitatívnu činnost preukazovali tým, že chudobným 
ľuďom, žobrákom, udeľovali almužny, občerstvenie, nocľahy. Členské platené 
nebolo – jednotlivci zvlášť poskytovali núdznym podpory.16 22. marca 1929 
vznikla pobočka aj v Klčove. Obdobne stál aj na čele nepolitického Sloven- 
ského kultúrneho spolku.17 

V pomerne veľkej farnosti, ktorej prislúchali aj štyri filiálky v Domaňov-
ciach, Rožkovciach, Doľanoch i v Klčove a ktorá mala spolu takmer 1 800 
veriacich,18 bolo náročné zvládať pastoračné povinnosti k spokojnosti kňaza                 
i veriacich. Takúto skúsenosť s pomerne veľkým počtom filiálok doposiaľ ne-
mal, a preto hneď na začiatku žiadal biskupa o povolenie binovať (slúžiť jeden 
deň dve omše) v prípade potreby, pretože vo farnosti pôsobil dočasne sám                                                             
a v nedeľu bol nútený slúžiť dve omše, v Spišskom Hrhove i Domaňov-                                                                                                
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19 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1588/1928.
20 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1879/1928.
21 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 3274/1934.
22 ZMÁTLO, Peter: V období prvej Československej republiky (1918 – 1945). In Spišský Hrhov,  

s. 192.

ciach.19 Biskup J. Vojtaššák fakultu pre binovanie v nedele i na prikázané               
sviatky udelil, v septembri 1928 však túto situáciu definitívne vyriešil pove- 
rením A. Miškoviča, správcu a profesora na Učiteľskom ústave v Spišskej       
Kapitule, aby bolo príjemným duševným obohatením v jednotvárnosti týždňa 
stráveného medzi školskými lavicami. 20

Ak sa podľa zlomku zachovaných materiálov pozrieme na pastoračné              
starosti, ktoré musel ako farár riešiť, nemôžeme vynechať jeho starostlivosť 
o filiálne kostoly. Konkrétne v roku 1934 išlo o opravu organu v Domaňov-
ciach, kde pri službách božích nebolo možno na ňom hrať: mechy museli sa 
dať nové, tiež 640 kusov nových membrán, pneumatické chyby opraviť, k to-                                                                                                                                          
mu čistenie a ladenie a ventilácia nad organom. Z listu biskupovi Jánovi Voj-
taššákovi sú známe aj informácie, podľa ktorých vieme, že opravu, ktorá stála 
2 241 Kč, uskutočnil Imrich Karabinoš a Štefan Gábor, závod pre stavbu orga-
nov v Prešove.21 

M. Galloviča v Spišskom Hrhove zastihli aj zmeny v štruktúre štátu v ro- 
ku 1938. Ako poslanec obecného i okresného zastupiteľstva za HSĽS sa stal                   
hrhovským vládnym komisárom.22 Vzhľadom na politické nastavenie išlo                                                                                                                                      
o celkom pochopiteľný jav, keďže išlo o katolíckeho kňaza, navyše roky an-
gažujúceho sa za HSĽS. Tejto stránke M. Galloviča venujeme viac priestoru 
nižšie.

Niekdajší kolačkovský farár František Chrašč a Gallovičov nástupca                       
vo farskej Historii domus spomína na začiatky vo farnosti spojené s uvede-
ním, počiatkami pôsobenia, vzťahmi s patrónom i stavom farskej budovy. 
Vzhľadom na nami sledovanú tému to síce môže pôsobiť nadbytočne, avšak                     
v samotnom opise možno nájsť „inú“ tvár M. Galloviča. Totižto v dochova-
ných materiáloch chýbajú akékoľvek správy o sťažnostiach farára na kvali-
tu prostredia, v ktorom existoval. Samozrejme, životné podmienky a pohľad                                                                                                                                     
na ne je individuálny, ale v každom prípade môže nemálo naznačovať.                                                             
F. Chrašč sa od začiatku negatívne vyslovoval o čistote obydlia, ktorá mala 
svedčiť o tom, že sa sem každý bál prihlásiť. Podľa neho bolo potrebné 
okamžite vymeniť maľbu i dlážku, nehovoriac o tom, že fara zvonku ostala                                                                                                                       
ošarpaná jako pastiereň. Okrem toho mali byť až práve po jeho nástupe                         
pred farskou budovou postavené či zrekonštruované plot i brána do dvora.                  
Ak pripustíme, že ide o pravdivé informácie, môže to naznačovať, že Gallovič 
nepripisoval vonkajšiemu prostrediu i materiálnemu svetu zvláštny význam. 
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23 Rímskokatolícka farnosť Spišský Hrhov, farský úrad, Historia domus, s. 13.
24 Rímskokatolícka farnosť Spišský Hrhov, farský úrad, Historia domus, s. 13.
25 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 312/1940.
26 ZMÁTLO, Peter: V období prvej Československej republiky (1918 - 1945). In Spišský Hrhov,            

s. 194.
27 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 2499/1940, č. 810/1941.

Túto tézu môže potvrdiť aj skutočnosť, že sám F. Chrašč opisuje vzťah Gallo-
viča a G. Csákyho ako kamarátsky a sám sa zamýšľa na tým, prečo sa mu 
vďaka tomu nepodarilo urobiť ani biedny plot.23 

Vo svedectve o „stave farnosti“ pokračuje F. Chrašč aj v ďalšej časti.                      
Na jednej strane kritizoval zamestnancov veľkostatku, ktorých vo všeobecnos-
ti označil ako praktických pohanov, ostatných veriacich, zvlášť vo filiálkach, 
opísal ako dobrých. Kostol je nabitý v nedeľu, že niet prázdneho miesta, ba 
musia vonku stáť. Každú nedeľu ide na sv. prijímanie asi sto ľudí…24

V januári roku 1940 sa po uvoľnení miesta po kanonikovi P. Wiechovi              
menovaním biskupa J. Vojtaššáka stal v poradí 89. kanonikom v Spišskej                                                                                                                            
Kapitule.25 Ako nepresné je však potrebné označiť tvrdenie P. Zmátla, ktorý 
odchod M. Galloviča z Hrhova spojil s atmosférou radikalizácie politické-
ho života i na samosprávnej úrovni. 26 Samozrejme, išlo o jav celkom bežný              
pre ostatné časti Slovenska, v tomto prípade je však dôvod úplne jednoduchý. 
Biskup J. Vojtaššák ho totiž oslovil s ponukou zaujať miesto spišského kano-
nika v Spišskej Kapitule.

Pastoračné povinnosti sa však preňho nadlho neskončili. Ako najmladší                  
z kanonikov bol biskupom J. Vojtaššákom dňa 6. septembra 1940 ustanove-
ný za farára farnosti Spišská Kapitula. Nahradil tak I. Paňáka, ktorý sa úradu 
vzdal kvôli zdravotným ťažkostiam,27 a na krátke obdobie sa stal, čo vôbec   
nie je bežným javom, „domácim“ farárom, keďže práve filiálka Nemešany   
patrila i dnes patrí pod farnosť Spišská Kapitula.

K tomuto pôsobisku existuje nemálo materiálu, ktorý však, na rozdiel              
od predošlých pôsobísk, má prevažne pastoračný charakter. Gallovič v nich 
rieši každodenné kňazské povinnosti súvisiace najmä s vysluhovaním svia-
tostí. Okrem nich však napríklad v roku 1941, na podnet biskupa Vojtaššáka, 
bol postavený pred vyriešenie podstatného dlhoročného problému kapitul-
skej farnosti. Slabá účasť veriacich z filiálok na omšiach a kázňach v nedele 
a sviatky vo farskom kostole i nedisciplinovanosť spôsobovali znepokojenie. 
Podľa biskupa Vojtaššáka veriaci ľud farnosti vo veľmi malej miere zadosť 
robí povinnosti a zúčastnení sa na službách božích v nedele a sviatky – účasť 
náležitá na sv. omši a na kázni, kresťanskej náuke. Na tejto poslednej účasť                                                
je prežalostná. Veriaci, ako čoby nevedeli, kedy majú na sv. omšu prísť, kedy  



129

Martin Gallovič (1866 – 1969)

so sv. omše odísť, aby tak náboženskej svojej povinnosti, ako i príkazu božiemu 
a cirkevnému zadosťučinili. Slovo božie hlásané, kázeň, ako čoby sa ich ani                                                                                                                                              
netýkalo. Záleží tiež na tom, aby sa už raz aj deti – príkazom viazané, vo far-
skom kostole v nedele a sviatky na službách božích zúčastnili. Veď doteraz       
to v Kapitulskom chráme asi tak vyzeralo, ako čoby v Kapitulskej farnosti   
školopovinných detí vôbec nebolo. Kto nezvykne od detstva na kostol, tomu 
bude on cudzí aj v ďalšom veku.28 V liste adresovanom kapitulskému fará-
rovi zo dňa 17. januára 1941 sa biskup odvoláva na zmenu bohoslužobného 
poriadku, ktorá sa realizovala už v roku 1922. Problém nedostatočnej účasti 
veriacich na omšiach teda nebol novou záležitosťou. Došlo k úprave progra-
mu bohoslužieb, ale aj napriek tomu počas ďalších 16 rokov biskup Vojtaššák 
pozoroval, už aj v roku 1938 na základe správy vtedajšieho správcu farnosti I. 
Paňáka, že zavedený poriadok farských služieb božích veriacimi nebol ani po-
chopený, ani akoby sa bolo očakávalo honorovaný. V liste katedrálnej kapitule 
biskup Vojtaššák pridal aj informáciu o tom, že v zimnom období si sotva niekto                                                                                                                                  
z farníkov vypočuje celú svätú omšu a niekedy ani len kázeň. Chlapci v tej-
to farnosti nie sú veľmi horliví. 29 O nápravu sa mal pokúsiť práve Gallovič,                   
z nášho pohľadu, z podstatného dôvodu. Vojtaššákove očakávania mohli spo-
čívať vo využití možného vplyvu Galloviča na veriacich farnosti preto, že 
Gallovič z tejto farnosti pochádzal a preto mohol u veriacich požívať autoritu.

Gallovičove riešenie spočívalo v komunikácii predovšetkým s veriacimi. 
Ako informoval biskupa, rodičov zvlášť poučil a vyzval, aby v nedele a sviatky 
školské deti riadne a pilne posielali do kostola a dbali o to, aby príslušní-
ci ich rodín do kostola svedomite chodievali.30 Mnohí veriaci totiž považo-
vali za najväčší problém príliš skorý čas začiatku bohoslužieb predovšetkým                        
v zimnom období, preto došlo od 1. októbra do 30. apríla k úprave času za-
čiatku bohoslužieb a ich posunutie o polhodinu neskôr. Biskup Vojtaššák tak 
spoločne s Gallovičom vyšli v ústrety, aby dostali príležitosť na väčšej účasti 
na Božom kulte v katedrálnom chráme. Pozeráme sa na túto zmenu s náde-                           
jou, že veriaci vo farnosti slnia svoje sľuby.31 Údaje o ďalšom vývoji rie-                                                                                                                   
šenia problému však chýbajú a nie je možné overiť, či k prípadnej žiaducej                                              
zmene plnenia týchto „povinností“ veriacimi skutočne došlo. 

Okrem pastoračných povinností bol Gallovič činný aj ako člen diecézneho 
tribunálu. Keďže sa štandardne konal v mieste pôsobenia viceoficiála, ako ka-
nonika bývajúceho v Spišskej Kapitule, je možné ho zaregistrovať v množstve 
prípadov.

28 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 171/1941.
29 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 544/1941.
30 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 544/1941.
31 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 544/1941.
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32 SA LE, OÚ-L, č. 6819/1935 adm.
33 ABÚ, č. 1092/1935.
34 ZMÁTLO, Peter: V období prvej Československej republiky (1918 – 1945). In Spišský Hrhov,  

s. 156.
35 V tomto prípade išlo o vplyv miestneho kňaza Michala Štoffka. K tomu viac MARŤÁK, Michal: 

Michal Štoffko, spišský kňaz v „nekatolíckej“ agrárnej strane. In Z minulosti Spiša XIX, 2011. 
Zost. I. Chalupecký. Levoča 2011, s. 43 – 55.

36 SA LE, OÚ-L, č. 10987/1938 adm.

Zaujímavá je aj jeho politická činnosť. Ešte počas pôsobenia v Ždiari bol 
členom obecného zastupiteľstva. Aj v Spišskom Hrhove bol členom obecného 
zastupiteľstva a za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu kandidoval aj vo voľ- 
bách do okresného zastupiteľstva a 26. mája 1935 sa doň napokon dostal.32 
Verejné politické angažovanie sa malo podľa slov biskupa Vojtaššáka Gallo-
vičovi umožniť aj mimo svojej farnosti poúčať a povzbudzovať ľud k svedo- 
mitému plneniu povinností katolického voliča. 33

Z dochovaných archívnych materiálov je známe, že Gallovič sa verejne 
politicky angažoval aj v súvislosti s parlamentnými voľbami v roku 1929, keď 
napr. bol jedným z hlavných rečníkov na verejnom predvolebnom zhromažde-
ní HSĽS v Hrhove, spoločne s levočským farárom J. Krššákom.34 

V súvislosti s politickými aktivitami za HSĽS je akiste zaujímavé, že pô-
sobil vo farnosti, kde podľa výsledkov volieb do zastupiteľstiev na všetkých 
úrovniach nebola, na rozdiel od okolitých typicky ľudáckych farností, s vý-
nimkou ojedinele agrárnického Jamníka,35 politicky „jednofarebná“. Napr. pri 
voľbách do krajinského zastupiteľstva v roku 1938 dostali v Domaňovciach 
agrárnici 115 (z 241) a ľudáci 103 hlasov, v Hrhove z 283 agrárnici 153, kým 
ľudáci 86, v Doľanoch zase vo voľbách do krajinského zastupiteľstva dostali 
ľudáci z 91 celkovo 97 hlasov, kým agrárnici 6. V Klčove zo 153 ľudáci 114, 
agrárnici 37. Pri voľbách do okresného zastupiteľstva v Hrhove z 290 získa-
li agrárnici 156 a ľudáci 87, v Domaňovciach z 240 agrárnici 116 a ľudáci 
104, v Klčove zo 155 ľudáci 116 a agrárnici 33, v Doľanoch z 98 ľudáci 91 
a agrárnici 6.36 Samozrejme, ide len o údaje z jedného roku, avšak môžu mať                                                                                                                              
istú výpovednú hodnotu. O Gallovičovi môžu „prezradiť“, že na rozdiel                                            
od iných kňazov sa nemusel angažovať politicky výrazne, resp. v tomto kon-
texte nemusel mať vo farnosti autoritu, aj keď je to nezvyčajné, pretože išlo 
o jav tak typický práve pre toto prostredie i obdobie. Na druhej strane mohla 
dôležitú úlohu zohrať aj blízkosť typicky agrárnickej farnosti v Odoríne, s fi-
liálkami Danišovce a Jamník.

Na konci tridsiatych a v štyridsiatych rokov 20. storočia sa Gallovič ocitol 
aj vo vedúcich politických funkciách. 29. októbra 1938 po rozpustení obec-
ného zastupiteľstva pre zlé obecné hospodárenie navrhol obecný slovenský 
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37 SA LE, OÚ-L, č. 17395/1938 adm.
38 SA LE, OÚ-L, č. 1862/1940 adm.
39 SA LE, OÚ-L, č. 11849/1942 adm.
40 ABÚ, Sp. Kapitula, Osobný spis, Dotazník.
41 ABÚ, Sp. Kapitula, Osobný spis, Dotazník.

národný výbor, na čele ktorého bol M. Gallovič,37 za vládneho komisára práve 
Martina Galloviča, ktorý bol o dva dni neskôr do funkcie aj skutočne menova-
ný. Úrad prevzal 7. novembra 1938.38 Od roku 1939 do polovice roku 1940 bol 
starostom obce Spišský Hrhov. Už ako kanonik v kontexte úpravy ministerstva 
vnútra, podľa ktorej boli obecné zastupiteľstvá vo všetkých obciach na území 
Slovenskej republiky rozpustené, starostovia zrušení a obce spravovali vlád-
ni komisári so 6-členným poradným zborom, 20. augusta 1942 na zasadnutí 
výboru Miestnej organizácie HSĽS v Spišskej Kapitule bol Martin Gallovič 
navrhnutý a 2. októbra 1942 aj menovaný za vládneho komisára obce Spiš-
ská Kapitula. Do poradného zboru boli menovaní generálny vikár Vendelín 
Húska, kanonici Ján Seman, Jozef Tomanóczy, Pavol Drbjak a Ján Jalovecký 
a profesor v učiteľskom ústave Štefan Barnáš. Ako náhradník bol navrhnutý 
Ladislav Hanus. V obci bývali väčšinou biskupskí hodnostári a profesori, preto 
obsadenie práve nimi nie je ničím výnimočným.39 K tejto udalosti sa Gallovič 
vrátil neskôr, keď sa v októbri 1952 spätne na vedúce politické funkcie pozeral 
nasledovne: Bolo vlastne proti mojej vôli. Obecný výbor za mojej neprítom-
nosti a bez môjho súhlasu navrhol ma a dal ma menovať za komisára obce.                  
Ja som bol vtedy na liečení v kúpeľoch Sliač a bol som postavený pred hotovú 
a skončenú už vec. V Spišskej Kapitule bol starostom obce vždy jeden z kano-
nikov, no funkciu túto brali na seba kanonici neradi a vtedy v mojej neprítom-
nosti na mňa to uvalili.40 Na takéto popieranie viny s odstupom času a do istej 
miery pochopiteľne vzhľadom na okolnosti doby, v ktorej vzniklo, možno aj 
pri prihliadnutí nepodložených informácií o neprítomnosti v čase voľby, resp. 
na fakt, že práve Gallovič bol v tom čase najmladším z kanonikov, nazerať 
skepticky aj kvôli tomu, že s podobnou nevôľou nepristúpil napr. k voľbám      
v rokoch 1938, resp. 1939 ešte v Spišskom Hrhove, na ktorých osobne prítom-
ný bol a výsledok prijal.

V každom prípade však od októbra 1942 do januára 1945 bol starostom, 
resp. vládnym komisárom vo vtedy ešte samostatnej obci Spišská Kapitula. 
Aj po roku 1945 zastával post predsedu národného výboru, od mája 1947 
bol jeho podpredsedom.41 Podľa toho istého dotazníka z roku 1952 bol pred                          
rokom 1938 členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, členom Spolku                 
sv. Vojtecha, Československého Červeného kríža a aktuálne na politické po-
mery nezabudol uviesť ani informáciu o tom, že od roku 1951 bol aj členom 
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.
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Zomrel na odpočinku v Nemešanoch 19. apríla 1969 po krátkej chorobe. 
Pohreb sa uskutočnil 23. apríla 1969 a jeho telesné pozostatky sú uložené                   
v kapitulskej krypte pod Katedrálou sv. Martina.42 

Na záver je potrebné konštatovať, že Martin Gallovič bol predovšetkým 
kňazom a prioritne mu záležalo na dobre veriacich, čo je možné dokumento-
vať na jeho nazeraní na vzniknuté situácie. Jeho korešpondencia s biskupom                       
J. Vojtaššákom je typická úctivosťou a pokorou, čo sa napokon odzrkadľovalo 
aj v momentoch, keď sa na svojho biskupa obracal s prosbou o radu, usmerne-
nie či ubezpečenie sa pri jej vhodnom riešení. Aj jeho politickú angažovanosť, 
viac či menej úspešnú, je preto potrebné vnímať hlavne ako jeden zo spôsobov 
hľadania cesty k veriacim či v zmysle poslušnosti rešpektovania úmyslu svoj-
ho ordinára.

MARTIN GALOVIČ. BEITRAG ZUR BIOGRAPHIE DES DOMHERREN 
VON SPIŠSKÁ KAPITULA/ZIPSER KAPITEL

Michal Marťák

Der Autor stellt in seinem Beitrag den Domherren des Zipser Kapitels Martin Gallo-
vič vor, der in Nemešany/Nemeschan geboren war. Aufgrund zugänglicher, vorwiegend 
archivalischer Quellen, richtet der Autor seine Aufmerksamkeit auf wichtigste Meilen-
steine seines Lebens und auf seine Wirkungsstätte in Ždiar/Morgenröthe, Spišský Hr-
hov/Gorg und Spišská Kapitula/Zipser Kapitel. In diesen Orten musste Gallovič grun-
dlegende Probleme lösen, die vor allem mit der Erhaltung und der Rekonstruktion von 
Gebäuden und Kirchen in den Pfarreien und Filialen im Zusammenhang standen. Es 
ging aber zum Beispiel auch um die Unregelmäßigkeit von Gottesdienstbesuchen der 
Gläubigen in der Pfarrkirche in der Gemeinde, aus der er selbst stammte. Außer dieser 
Tatsachen wird in der Studie die Aufmerksamkeit  auch seiner politischen und öffent-
lichen Tätigkeit gewidmet. Er war in der Slowakischer Volkspartei Hlinkas (HSĽS) 
tätig und er war auch Abgeordneter in Gemeindevertretungen inMorgenröthe, Gorg als 
auch  Gemeindevorstand in Gorg und im Zipser Kapitel. Martin Gallovič war vor allem 
Priester und es lag ihm vorzugsweise an seinen Gläubigern, was man am Beispiel seiner 
Ansichten zu entstandenen Situationen dokumentieren kann. Im Briefwechsel mit dem 
Bischof J. Vojtaššák zeigt sich für ihn typische Ehrenbietung und Unterwürfigkeit, was 
sich schließlich auch in solchen Momenten widerspiegelt hat, in denen er seinen Bischof 
um Rat, Leitung oder Beteuerung gebeten hatte. Deswegen muss auch seine politische 
Tätigkeit, die mehr oder weniger erfolgreich war, als eins der Mittel wahrgenommen 
werden, mit Hilfe deren er einen Weg zu seinen Gläubigern finden wollte oder im Sinne 
der Gehorsamkeit, um die Absichten seines Ordinarius zu folgen und zu respektieren.

Übersetzt von Soňa Polláková

42 ABÚ, Sp. Kapitula, ACES 1969, Obežník č. /1969, s. 3.
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HOSPODÁRSKY VÝVOJ V LEVOČI 
V ROKOCH 1939 – 1945

Slávka Sámelová

Bežný život ľudí v regiónoch tvorí dôležitú súčasť dejín celého nášho štátu. 
Dopĺňa skladačku, ktorá spolu tvorí celospoločenské dejiny. Na vývoj a sme-
rovanie každého regiónu či mesta mala politika a hospodárstvo vždy veľký 
vplyv. Politické rozhodnutia a zámery sa často odzrkadlili aj v ekonomike                      
a jej úroveň dávala možnosť mestu rozvinúť sa naplno alebo naopak. Zvlášť 
zaujímavé je priblížiť vývoj v regiónoch v období prvej Slovenskej republiky 
a druhej svetovej vojny, kedy sa politika a hospodárske odvetvia Slovenska 
sčasti prispôsobovali vojenským potrebám a narastajúcim požiadavkám na-
cistického Nemecka. Levoča bola v minulosti bohatým obchodným a remesel-
ným strediskom nielen celého kraja, ale ešte v širšej miere. Postupný úpadok 
nastával z viacerých príčin od 19. storočia. Jednou bolo vybudovanie železnice 
Košice-Bohumín, ktorá Levoču obišla, čím mesto začalo strácať ráz obchod-
ného strediska. Ďalšou príčinou, prečo sa nevyvinul priemysel, bol nedostatok 
nerastného bohatstva a vodnej sily. 

Sociálna štruktúra obyvateľstva

Hospodársko-spoločenský vývoj v rokoch 1939 – 1945 rozhodujúcou               
mierou ovplyvňoval demografický rast. Počet obyvateľov sa zvyšoval po- 
zvoľna a tiež sa menila aj jeho sociálna štruktúra. Levoča bola v roku 1910 
počtom obyvateľov na 19. mieste medzi slovenskými mestami, v roku 1930  
na 24. mieste a v roku 1940 poklesla až na 26. miesto. 

Tab. č. 1: Sčítanie ľudu v Levoči2 

1  CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: Dejiny Levoče 2. Košice 1975, s. 226 – 227.
2 Lexikón obcí Slovenskej republiky. Bratislava 1942. s. 41.

Rok sčítania    Počet obyvateľov
 1910 7 528
 1930 8 906
 1940 9 170
 1945 6 587
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Z predchádzajúcej tabuľky si možno všimnúť, že po vojne celkový počet 
obyvateľov klesol. Okrem evakuovaných a odsunutých osôb nemeckej a ma-
ďarskej národnosti viacerí odišli do Čiech a do ZSSR. Časť tvorilo židovské 
obyvateľstvo, ktoré buď emigrovalo, alebo zahynulo v koncentračných tábo-
roch. Pokles obyvateľov najviac postihol samotnú Levoču.

Podľa oficiálnych štatistík nie je možné presne zachytiť triednu a sociál-
nu diferencovanosť obyvateľstva Levoče. Určitý obraz o nej nám poskytujú                 
údaje o príslušnosti k povolaniu v Štatistickej príručke Slovenska z roku 1947.3 

Tab. č. 2: Obyvateľstvo Levočského okresu podľa tried v % 4

  1930 26 753 54,5 15,1 6,8 10,5 13,1
  1940 28 819 52,0 17,2 5,3 8,8 16,7
  1946 25 867 56,7 15,9 5,2 6,9 15,3

Rok
sčítania

Počet
obyv. A B DC E+F

V sociálnej štruktúre na Slovensku sa neustále zvyšoval počet robotní-
kov. Od roku 1930 do roku 1946 sa ich počet zvýšil z 19,1 % na 22,7 % (t. j.                                          
o 3,6 %). V Levočskom okrese bol rast v priemyselnom sektore nepatrný:                                                                                                                       
z 15,1 % na 15,9 % (t. j. o 0,8 %). V absolútnych číslach vzrástol počet eko-
nomicky aktívneho obyvateľstva, spätého s priemyslom a živnosťami zo 4 046 
len na 4 118. Vplyv na túto situáciu má aj skutočnosť, že v Levoči v medzi- 
vojnovom období nevznikol významnejší podnik. Prácu nachádzalo robotníc-
ke obyvateľstvo iba na miestnych pílach, v tehelni a liehovare. 

V období slovenského štátu počet obyvateľov spätých s poľnohospodár- 
stvom v iných okresoch klesal, no v Levoči naopak stúpol z 54,5 % na 56,7 %.                                                                                                                                  
Levoča bola dlhodobo považovaná za poľnohospodársky okres, čo súviselo                
s geografickými podmienkami. Povrch okresu pol prevažne kopcovitý. Pes-
tovalo sa tu obilie, zemiaky a rozvinutý bol aj chov dobytka. Klimatické pod- 
mienky boli priaznivé aj pre ovocinárstvo, rozsiahlu časť plochy okresu zabe-
rali lesy.

Hospodárske podniky, živnosti, vzdelávacie inštitúcie a úrady vtláčali                                   
Levoči špecifický ráz. Vysoký podiel skupiny D (verejná služba, slobodné                             

3 Štatistická príručka Slovenska 1947. Bratislava 1947, s. 17.
4 A = Roľníctvo, lesníctvo a rybárstvo. B = Priemysel a živnosť. C = Obchod, peňažníctvo                           

a doprava. D = Verejná služba, slobodné povolania a vojsko. E+F = Domáca a osobná služba, 
Iné povolania. 
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povolania a vojsko) bol ovplyvnený veľkým počtom zamestnancov základ-
ných a stredných škôl, krajského a okresného súdu, daňového a okresného 
úradu a započítaním levočskej vojenskej posádky. V živnostenskom pod-                                                                                                                     
nikaní došlo k závažným vlastníckym zmenám v súvislosti s realizáciou pro-
tižidovských opatrení. Pre objasnenie sociálnej situácie je potrebné spome-                                        
núť ešte ďalšie ustanovizne, ktoré podmieňovali spoločenský život v meste.        
Zo sociálno-zdravotných inštitúcií to bol miestny chudobinec a dve nemoc-
nice, jedna súkromná nemocnica G. Hermanna a Krajinská nemocnica. Tak-
tiež je potrebné spomenúť národnostné zloženie obyvateľstva. Levoča patrila 
medzi trojjazyčné mestá, kde boli zastúpení vo väčšej miere ako inde Nemci                 
a Maďari. Slováci patrili v regióne k sociálne slabším a chudobnejším, po-                                                     
litickú a teda aj hospodársku prevahu malo nemecké a maďarské obyvateľ-                                                                                            
stvo. 

 
Hospodárske podniky

Plné predpoklady na rozvoj hospodárstva v Levoči mal jedine drevársky 
priemysel, nakoľko rozsiahlu časť plochy okresu zaberali lesy. Aj z majetku 
mesta lesy predstavovali významnú časť. Plošná výmera lesného majetku         
mesta predstavovala v roku 1940 takmer 6 000 ha s priemernou ročnou ťaž-
bou asi 14 000 m3 dreva. Lesný majetok pozostával z dvoch lesných hospodár- 
skych celkov. Prvý s rozlohou 3 742,38 hektárov (ha) spravovala lesná správa 
Levoča, druhý celok lesná správa Torysky a mal rozlohu 2 160,15 ha.5 

Z priemyselných závodov, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňovali hospodár-
sko-sociálny život v meste, to boli na prvom mieste píly.

V rokoch 1921 – 1923 Spišská drevárska účastinná spoločnosť postavila 
v Levoči neďaleko železničnej stanice novú modernú parnú pílu. Vývoj trhu                   
i vnútorné neurovnané pomery priviedli túto spoločnosť do krízy. V roku 1930 
bola preto odpredaná Krajinskej drevodorábajúcej účastinnej spoločnosti, 
ktorá bola členom drevárskeho koncernu Offa. Snažila sa preniknúť aj na za-
hraničné trhy. Napr. v roku 1937 až 70 % produkcie vyviezla do Holandska, 
Nemecka, Maďarska a Argentíny.6 Najpriaznivejším obdobím bolo spravidla 
leto, keď pracovalo na píle až 200 robotníkov. Podnik počas tohto obdobia pra-
coval stále, až na niekoľko menších prestávok pre opravu strojov a nedostatok 

5  Štatistická príručka Slovenska 1947, s. 17.
6 Spišský archív v Levoči (ďalej SA L), fond Okresný úrad v Levoči ( ďalej OÚ-L), 14 323/40 

adm., 991/41 adm.
6 SA L, OÚ-L, 6087/39 adm.
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guľatiny.7 V roku 1945 mal 220 robotníkov. Pohyb a aktivita jej osadenstva 
predstavovali piliere tunajšieho robotníckeho hnutia, ktoré najpohotovejšie 
reagovalo na celospoločenské podnety triednopolitických zápasov. Dokazuje 
to množstvo štrajkov, pri ktorých sa robotníci píly dožadovali zvýšenia mzdy.

Mesto malo však aj vlastnú pílu, no jej zariadenie bolo pomerne zastarané. 
Dávalo ju často do prenájmu. V roku 1941 odpredalo mesto v mestskom lese 
drevnú hmotu firme Krajinská drevodorábajúca účastinná spoločnosť v Ru-
žomberku, ktorá vlastnila aj druhú pílu v Levoči. Súčasne jej dalo do prenájmu 
od 1. januára 1943 na šesť rokov parnú pílu a parný mlyn s celým strojovým 
zariadením, bytmi a skladmi.8 Využitie výrobnej kapacity i zamestnanosť zá- 
viseli od odbytu a celkovej situácie na trhu s drevárskymi výrobkami.9 

Keďže okres bol prevažne zemiakarsky, v priľahlých obciach boli rozšíre-
né liehovary. V samotnej Levoči bol miestny liehovar ďalším väčším podni-

7 SA L, OÚ-L, 913/41 adm.
8 SA L, Obecný notársky úrad (ďalej OcNÚ-L), 10 880/1941.
9 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 233.

Objekty nnovej píly v Levoči roku 1933
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kom hneď po píle. V skúmanom období vyrábal okolo 25 000 hektolitrov lie-
hu. Časť produkcie sa ďalej spracovávala na špiritus, rum a esencie do pečiva.                                                                                                                                  
Od roku 1933 sa k liehovaru pričlenila aj likérka, ktorá sa čoskoro stala sve-
toznámou, a to zásluhou svojho špeciálneho likéru The White Lady s podobiz-
ňou Levočskej bielej panej. Pôvodne bol liehovar vo vlastníctve Spišských 

10 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 136.
11 SA L, OÚ-L, 228/40 adm.
12 SA L, OÚ-L, D 6859/43.

poľnohospodárskych liehovarníkov a základ akcionárov tvorili veľkostatkári 
a árendátori, prípadne obchodníci s liehovinami ako Vidor Csáky, Artúr Wie-
land, František Máriássy a iní.10 V 30. rokoch pracovalo v liehovare priemer-
ne 30 – 40 robotníkov, cez vojnu tento počet kolísal okolo počtu 50. Závod 
sa začal rozširovať a modernizovať v roku 1939, z čoho môžeme usudzovať, 
že prosperoval.11 Fúziou prešla spoločnosť pod Slovenský liehový priemysel, 
účastinnú spoločnosť. Firma preložila svoje sídlo z Malaciek do Levoče a zá-
vod v Malackách sa stal vedľajším závodom. V novom živnostenskom liste                                                            
pre túto pobočku bola výroba rozšírená aj na výrobu voňaviek, ovocných                                                                                                               
štiav a sklad piva.12 Nový názov spoločnosti bol Slovenský liehový priemysel, 
účastinná spoločnosť Levoča a jeho riaditeľom bol Pavel Gundelfingen.

Rafinéria a likérka pri železničnej stanici začiatkom 20. storočia
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13 SA L, OÚ-L, 11957/37 adm.
14 SA L, OÚ-L, 6690/39 adm.

Kým akcionári prvého liehovaru boli spišskí veľkostatkári, levočskí, väčší                                          
a strední gazdovia si založili už v roku 1909 Liehovarnícke družstvo levoč- 
ských poľnohospodárov. Väčšina z nich pestovala zemiaky, prípadne iné škro-
bovité a cukornaté suroviny, z ktorých v tomto liehovare vyrábali lieh a škrob. 
Väčší význam liehovar nedosiahol, slúžil len svojim členom a vyrobil roč-                                                                                                              
ne okolo 800 hl. liehu. V roku 1937 sa premenoval na Roľnícky družstevný 
liehovar v Levoči a členmi správnej rady boli Friedrich Szennovitz, Ladislav 
Huszthy a Samuel Zipser.13  

K najstarším podnikom patril Prvý levočský pivovar a sladovňa, ktorý 
dlhé roky vyrábal pivo a slad. Zariadenie a budova boli vo veľmi zlom stave                           
a od roku 1932 pracoval iba sporadicky. Fungoval však aj naďalej, pretože 
sa uvádza aj v roku 1939, kedy boli majiteľmi továrne Ing. Edmund Földi                                   
a Tekla Földiová s počtom zamestnancov od 5 do 12.14 Okresný úrad v Levoči 
opatrením zo dňa 20. marca 1939 č. 464/1939 menoval do podniku vládne-
ho komisára Konráda Fučíka, ktorý mal dohliadať na tento židovský podnik.                                                                                                    
Obrat firmy však bol len 447 000 Korún slovenských (Ks) a teda nedosiahol 
ani minimálny obrat 500 000 korún, ktorý bol minimálnou sadzbou pre usta-

Budova likérky - detail z roku 1944
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novenie vládneho dôverníka a preto bol z firmy odvolaný.15 Majiteľmi boli 
Židia, a tak sa v roku 1945 dostal pod národnú správu.16 

Z menších podnikov môžeme ďalej spomenúť mestskú strojovú tehelňu. 
Bola síce vo vlastníctve mesta, ale kým do roku 1939 bola plne v réžii mesta, 
po tomto roku sa stala samostatným podnikom pod vedením tehelenskej ko-
misie. Pracovalo v nej 14 – 20 robotníkov. Vyrábala tehly a škridlice. S malým 
prestávkami pracovala počas celého obdobia vojny. Mesto ju spúšťalo do pre-
vádzky vždy, keď boli potrebné tehly. Tak tomu bolo aj v lete 1939, keď malo 

15 SA L, OÚ-L, 9256/39 adm.
16 SA L, Okresný národný výbor v Levoči (ONV-L), 40.098/45 adm.
17 SA L, OcNÚ-L, Zápisnica obecnej rady z 15. júna 1939, s. 368.
18 SA L, OcNÚ-L, Zápisnica obecnej rady z 21. septembra 1939, s. 143. 
19 SA L, OÚ-L, 913/41 adm.

Stará tehelňa okolo roku 1900. SNM-SML, ev. č. SM 9399

mesto v pláne postaviť nový bitúnok a v tehelni sa nachádzalo 120 000 kusov 
nevypálených tehál, ktoré by poslúžili pri jeho stavbe.17 V ďalších mesiacoch 
však bola výroba zastavená v spojení s politickými udalosťami a mobilizá-
ciou väčšej polovice robotníctva mestskej tehelne.18 V ďalších rokoch ju mal 
v prenájme od mesta Artur Pohlod, ktorý vlastnil aj menšiu tehelňu s 5 – 10 
robotníkmi. Obe tehelne však mali naďalej starosti s odbytom a s nedostat-                               
kom kvalitnej hliny alebo uhlia.19 
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Tlačiarenské služby mali v Levoči v rukách Židia. Bola to tlačiareň Emmy 
Singerovej, obchod s knihami a papierom; a kníhkupectvo a tlačiareň Filipa 
Brauna. Vydávali tlačivá pre miestne a okresné úrady, plagáty pre politické 
strany a spolky, tlačivá pre nemocnice, výročné správy pre levočské stred-
né školy. V roku 1940 však boli Židom živnosti odňaté. Tlačiareň F. Brauna 
bola odpredaná Cyrilometodejskému družstvu, ktoré v tom čase práve vznik-
lo a Emme Singerovej bola živnosť zrušená. Cyrilometodejské kníhtlačiarske                        
a nakladateľské družstvo s. r. o. vydávalo v roku 1941 a 1942 Tatranské hlasy, 
denník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), v roku 1942 aj časopis 
Slovenský notár. Predsedom tohto družstva bol krajinský poslanec za HSĽS 
Július Magúth.20 Vydávanie časopisu Tatranské hlasy bolo 31. decembra 1942 
podľa vyhlášky Ministerstva vnútra zo dňa 29. decembra 1942, č. 562 zastave-
né. Od 18. júna 1943 opäť začala Okresná organizácia HSĽS namiesto zasta-
veného časopisu Tatranské hlasy vydávať nepolitický krajový týždenník toho 
istého pomenovania.21

Poľnohospodárstvo
 
Poľnohospodárstvo bolo významným ekonomickým odvetvím v meste. 

Levočskí hospodári sa neživili len pestovaním obilia, ale časť z nich aj cho-
vom dobytka a oviec. Súpis hospodárskych zvierat z roku 1941 poukazuje                                   
na dominantné postavenie chovu oviec a tiež bravčového a hovädzieho dobyt-
ka. Levočskí gazdovia vyrábali 20 000 kg syra a 5 000 kg vlny ročne.

Tab. č. 3: Stav hospodárskych zvierat v roku 194122 

20 SA L, OÚ-L, 30/42 adm.
21 SA L, OÚ-L, D 279/44 prez.
22 SA L, OÚ-L, 8233/41 adm.
23 SA L, OÚ-L, 5822/40 adm.

Kone 282
Hovädzí dobytok 889
Ovce 978
Bravčový dobytok 1 154
Kozy 56
Husi 358
Sliepky 4 635
Kačice 93
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Chov dobytka bol uskutočniteľný najmä preto, že bolo v Levoči od roku 
1894 zavedené trojpoľné hospodárenie a v dôsledku toho mali hospodári                  
zabezpečenú pastvu pre ovce a dobytok. Obecný úrad mesta Levoča vydal              
30. júna 1937 vyhlášku č. 6437/1937, ktorou sa zrušilo trojpoľné hospodáre-
nie, nakoľko o to žiadali obyvatelia obcí, ktorí mali pozemky v katastri Levoče 
a ktorým pri trojpoľnom hospodárení poskytovali jedinú možnosť paše len 
úhory. Levočskí hospodári sa však ohradili proti zrušeniu tohto hospodárenia, 
lebo by prestala spoločná paša a levočskí gazdovia by nemohli dochovávať ani 
ovce, ani dobytok a spôsobilo by im to nemalé škody. Celá záležitosť sa dosta-
la až pred Krajinský úrad v Bratislave a ťahala sa až do roku 1940.

Avšak aj maloroľníci, ktorí v Levoči pestovali obilie, považovali miest-
ne trojpoľné hospodárenie za nespravodlivé. Hospodársky spolok v Levoči 
vydal na rok 1939 hospodársky plán, podľa ktorého mali maloroľníci zákaz                                 
siať na vlastných poliach, pretože spadali do obvodu vyznačeného ako tvrdý                                                                                                                          
a zelený úhor. Veľkostatkári a statkári mali rozlohovo veľké polia, takže                              
tí mohli nechať časť pozemkov na úhor. Naopak, maloroľníci tak často ostali 
bez ornej pôdy.23 

Hospodársky život Levoče teda výrazne ovplyvňoval Hospodársky spo-
lok, ktorý vznikol v Levoči už v roku 1922. Celé vedenie spolku mali v ru-
kách veľkostatkári cudzích národností – Maďari a Židia, a tí mali aj najväčšie 
poľnohospodárske majetky v Levoči. V roku 1941 neboli Krajinským úradom 
schválené nové stanovy spolku. Hospodársky spolok podal odvolanie proti                                                                                                                                    
výmeru na ministerstvo vnútra, no to zamietlo odvolanie a spolok bol roz-
pustený. Namiesto rozpusteného Hospodárskeho spolku vzniklo Hospodárske 
družstvo, a to prevzalo aj jeho majetok.24 Cieľom družstva bolo všestranne 
napomáhať chovu rožného dobytka a oviec, podporovať svojich členov v ra-
cionálnom obhospodarovaní svojich pozemkov, zaobstarávať im dobré, obil-
ninárske semená. Taktiež pozdvihnutie poľného hospodárstva rozširovaním 
hospodárskych kníh, časopisov a usporadúvaním odborných hospodárskych 
prednášok. Na rozdiel od predchádzajúceho spolku mohli byť členmi osoby 
zaoberajúce sa výlučne poľnohospodárstvom a museli byť slovenskými štát-
nymi občanmi.25 

V Levoči bolo spolu 227 roľníckych hospodárstiev, pričom najviac pozem-
kov bolo o výmere 10 – 20 katastrálnych jutár (k. j.).26 Najväčšími vlastníkmi 
poľnohospodárskych majetkov boli Židia. Mali majetky s výmerou nad 100              

24 SA L, Kronika Hospodárskeho spolku v Levoči, Zápisnica z výborového zasadnutia z 12. 
októbra 1941.

25 SA L, OÚ-L, 11 945/41 adm.
26 SA L, ONV-L, 1849/45 adm.
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k. j. a boli to Zipser, Funt, Abrányi a Meitner. Tieto pozemky boli Slovenským 
štátom skonfiškované ako majetky „zradcov“. Takto sa spomínajú v hlásení                                                                                                                                          
o stave poľnohospodárskych majetkov z roku 1945 v spisoch Okresného                                                     
národného výboru v Levoči.26 Vo vojnových rokoch boli rozparcelované                            
a rozdelené medzi drobných slovenských roľníkov. Tam, kde boli vyhlásení 
správcovia, boli tieto pozemky po roku 1945 poštátnené a stali sa majetkom 
Pozemkového fondu.

Väčší poľnohospodársky podnik, obhospodarujúci viac ako 150 k. j., mal          
v Levoči ešte Ladislav Huszthy (dlhoročný predseda levočského Hospodár- 
skeho spolku), ktorý mal však túto pôdu prenajatú od E. Maletera z Budapešti 
a mala obilninársky ráz.27  

Pôdne a klimatické podmienky boli priaznivé pre ovocinárstvo. Od roku 
1937 sa konali v Levoči pravidelné výstavy ovocia, ktoré vždy vyvolali znač-
nú pozornosť pestovateľov a záujemcov. Príjmy z ovocinárstva predstavovali 
značnú časť príjmov viacerých obyvateľov. Ovocinárstvo v Levoči zastrešo-
vala Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti, ktorá pomáhala v obciach 
zakladať ovocné sady a prispievala im finančne na nákup a výsadbu ovoc- 
ných stromčekov. Tiež vykonávala a organizovala ovocinárske prednášky                                      
a štepárske kurzy.28 

Na podporu výsadby ovocných stromov vydal Národohospodársky zbor 
podtatranský v Spišskej Novej Vsi pod číslom 251/39 obežník, v ktorom                 
vyzval všetky obce, aby vysadili všetky pustatiny a medze ovocnými stro-
mami. Mesto v zmysle tohto obežníka založilo v Levoči ovocný sad, ktorý 
zaberal celý breh pod Schiessplatzom nad farským majerom.29 Na jar 1940                             
bol sad oplotený a ovocné stromy vysadené. 

Vzhľadom na rozvinutý chov mali pre Levoču význam aj trhy, keďže 
veľká časť dobytka bola určená na predaj. Každý piatok sa konali týždenné 
trhy ošípaných, trhy na ovce taktiež v piatok, a to na jar od 12. apríla do 17. 
mája a na jeseň od 27. septembra do 8. novembra. Raz do mesiaca boli aj trhy                            
s dobytkom.30 

Dopravný systém

Dôležitým predpokladom pre rozvoj hospodárstva každého mesta je do-
pravná sieť. Cez Levoču prechádzala hlavná štátna cesta, ktorá ju spájala                                     

27 SA L, OÚ-L, 9062/41 adm.
28 SA L, OÚ-L, 754/39 adm.
29 SA L, OcNÚ-L, Zápisnica obecnej rady z 9. marca 1939, s. 169.
30 SA L, OÚ-L, 9064/39 adm.
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s Popradom a Prešovom. V prvých rokoch Slovenskej republiky v rámci prí-
prav protisovietskeho ťaženia nemecké stavebné firmy skvalitňovali jej tech-
nický stav. Železnica v Levoči bola len lokálna. S hlavnou železničnou tra-
ťou Košice – Bohumín bola Levoča a okres spojená vedľajšou traťou Spišská 
Nová Ves – Levoča, ktorú vlastnila účastinná spoločnosť Miestna železnica                                                                                                                               
v údolí Levoče s akciovým kapitálom 1 238 000 Korún československých 
(Kčs). Premávka železnice bola ale pod správou Československých štátnych 
železníc. V blízkosti železnice a hlavnej cesty sa nachádzali najdôležitejšie 
podniky mesta. Bola to miestna nová píla, ale aj rafinéria liehu a likérka.

V Levoči mali udelenú živnostenskú koncesiu na autodopravu šiesti au-
todopravcovia. Z toho štyria mali licenciu na osobnú dopravu ako taxikári                                                             
a ďalší dvaja na nepravidelnú dopravu s nákladným autom na prevoz ovocia 
a zeleniny.31 Prevoz obyvateľov zo železničnej stanice do mesta zabezpečo-
vali železnice autobusom jedenkrát denne. Obyvatelia sa dožadovali zavede-
nia pravidelnej autobusovej dopravy do mesta a späť, ale bez úspechu, keď-
že častejšia preprava bola pre železnice neprijateľná a nerentabilná a mesto                           
nemohlo nariadiť taxikárom takúto povinnú dopravu osôb.32  

Poštový a telegrafný úrad mal v Levoči dlhú tradíciu. Novú budovu pošta 
získala priamo na námestí v dome č. 44, do ktorej sa nasťahovala 12. októbra 
1903. Majiteľom budovy bolo mesto, ktoré ju poštovému úradu prenajímalo. 
Počas adaptácie budovy koncom roka 1939 mesto poskytlo poštovej správe 
náhradné miestnosti pre jeho dočasné umiestnenie. Ďalšie bližšie informácie 
o pošte a jej činnosti v období rokov 1939 – 1945 nemáme, okrem mena pred-
nostu poštového a telegrafného úradu Štefana Vencku. V roku 1945 pracovalo 
na poštovom úrade 20 zamestnancov, preto môžeme poštu v Levoči považo- 
vať za pomerne veľký úrad.33 

Zásobovanie a sociálna starostlivosť

Od jesene 1939 sa začala zhoršovať zásobovacia situácia na celom území 
štátu. Pre režim to bolo značne nepriaznivé, pretože mnoho ľudí zásobovacie 
ťažkosti dávalo do súvisu s vojnou proti Poľsku, so spojenectvom s Nemca-
mi, s pobytom nemeckých vojsk na Slovensku a s vývozom potravín a obilia                     
do Nemecka. Od začiatku sa prejavoval nedostatok masti, slaniny a textilného 
tovaru, neskôr aj cukru, chleba, múky, mydla a obuvi. Súčasne s nedostatkom 

31 SA L, OÚ-L, 5875/39 adm.
32 SA L, OÚ-L, 13615/40 adm.
33 SA L, ONV-L, 1418/45 prez.
34 Výnos Krajinského úradu v Bratislave č. 1-5378/36-1939 zo dňa 31. júla 1939.
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rástli aj ceny týchto produktov. Aby sa zamedzilo bezdôvodnému zdražovaniu, 
boli okresné úrady povinné zriadiť poradný zbor pre cenové otázky.34 V Levoči 
mal tento zbor 10 členov a bol zložený zo zástupcov roľníkov, obchodníkov, 
remeselníkov a ďalších živnostenských či podnikateľských spoločenstiev. Ich 
úlohou bolo dozerať na ceny mäsa, pekárskych výrobkov a cien predmetov 
dennej potreby.35  

Zhoršujúcu zásobovaciu situáciu a rast cien začalo obyvateľstvo kritizovať. 
Vznikalo pomerne silné mzdové hnutie robotníkov, ale ani ostatní zamestnanci 
neboli spokojní s platmi. V Krajinskej drevodorábajúcej účastinnej spoločnos-
ti v Levoči sa konal 6. mája 1940 štrajk s cieľom zvýšenia mzdy, ktorý bol                                                                                                                                            
na druhý deň prerušený.36 Po uzavretí kolektívnej zmluvy bola mzda zvýše-
ná o 25 %. Práve tento podnik bol jediným, ktorý zamestnával väčší počet 
robotníkov v danom období. Ostatné podniky a živnostníci, ktorí v okrese 
pracovali, zamestnávali veľmi malý počet robotníkov. Mzda robotníkov bola 
pomerne nízka voči cenám denných potrieb. Jednotlivé životné potreby boli 
až 200 – 300 % drahšie a chýbali už vyššie spomenuté potravinové články. 
Väčšie podniky poskytovali robotníctvu drahotné prídavky.37 Aj v roku 1941 
boli robotníci a úradníci nespokojní s nízkymi platmi, z ktorých neboli schopní 
kryť svoje elementárne životné potreby.38 Zamestnancom mesta (išlo prevažne 
o kategórie s najnižšími príjmami, ako pohoniči, vežoví strážnici, zametači                                       
a cestári) bolo v zimnom období roku 1940 a 1941 poskytované palivové drevo 
bezplatne a taktiež bola upravená mzda všetkým mestským zamestnancom. 
Mierne zvyšovanie platov a priznávanie mimoriadnych príspevkov a príplat-
kov pre nich bolo aj v nasledujúcich rokoch. Mesto rozhodlo o zvýšení mzdy 
od augusta 1940 aj mestským sezónnym robotníkom stavebným, a to podľa 
vyhlášky Ministerstva vnútra č. 202 Slov. zák., ktorou boli stanovené mzdy                 
v stavebných podnikoch.39 

K častým prejavom nespokojnosti dochádzalo pri oneskorenom vyplácaní 
vyživovacích príspevkov za živiteľov rodín, ktorí museli narukovať na front. 
Deputácie žien prichádzali na okresný úrad i na notárske úrady, kde dochá- 
dzalo neraz ku konfliktným scénam.40 Proti mzdovému hnutiu sa bránili za-
mestnávatelia, vládne orgány a národohospodári režimu, ktorí už koncom roku 
1939 upozornili vládu, aby zmrazila ceny a najmä rast miezd a platov, pretože 

35 SA L, OÚ-L, 1093/40 adm.
36 SA L- Okresná verejná sprostredkovateľňa práce (OVSP-L), 261/1940 adm.
37 SA L, OÚ-L, 43/40 prez. – správy okresného náčelníka.
38 SA L, OÚ-L, 1064/41 prez.
39 SA L, OcNÚ-L, Zápisnica obecnej rady zo 4. apríla 1940, s. 187.
40 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 372.
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môže dôjsť k hlbokej inflácii. Oficiálna propaganda pôsobila na obyvateľstvo, 
aby malo pochopenie pre situáciu, ktorá sa práve odohrávala v štáte. Správne                                                                                                                             
a bezpečnostné orgány ostro zasahovali proti akýmkoľvek prejavom nespo-
kojnosti a kritike.41 

Situáciu v zásobovaní zhoršoval aj pobyt vojska v meste. Prípravy proti-
sovietskej vojny bolo možné sledovať už niekoľko mesiacov a 22. júna 1941 
hitlerovské vojská prepadli Sovietsky zväz. Podľa výkazov Obecného notár- 
skeho úradu v Levoči tu bola v máji 1941 ubytovaná nemecká jednotka poľnej 
pošty. Vojsko v počte 356 vojakov bolo ubytované v miestnych školách.42                                                 
U súkromných osôb bolo ubytovaných 32 gážistov.43 Vojaci voľne nakupovali 
v obchodoch spotrebné články, predovšetkým tie, ktoré sa na trhu objavovali 
pomerne zriedkavo a v obmedzenom množstve. Nemeckí vojaci totiž dostávali 
časť vojenských prídelov v slovenských peniazoch. Obyvateľstvo tieto náku-
py posudzovalo veľmi kriticky.44  

Zlú zásobovaciu situáciu sa snažili v Levoči zlepšiť pre deti aj školy. V roku 
1940, tak ako každý rok, sa deťom rozdávala vianočná nádielka v Rímskoka-
tolíckej chlapčenskej ľudovej škole. Ale pre nedostatok tovaru sa oneskorila. 
Šatstvo a topánky boli rozdané medzi 120 deťmi. Okrem toho sa 5. februá-
ra začala tzv. mliečna akcia. Denne dostávalo 120 detí po dva a pol decilitra 
mlieka a k tomu chlieb. Na tento účel Okresná starostlivosť o mládež v Levoči 
pridelila tejto škole 4 500 Ks. Akcia trvala až do konca apríla. Touto akciou sa 
pomohlo najchudobnejším, ktorí doma strádali a trpeli nedostatkom.45 Okresná 
starostlivosť o mládež v Levoči zorganizovala štátnu vyživovaciu akciu pre 
chudobné deti a zriadila v zimnom období 1939/40 stravovacie stanice vo všet-
kých ľudových školách v Levoči, kde podávali 317 deťom chlieb a mlieko.46    
V nasledujúcom roku sa uskutočnila vo vyššie uvedenej škole ošacovacia                                              
akcia. Cez vianočné sviatky sa nemohla vykonať, lebo Okresná starostlivosť 
o mládež nemala k dispozícii potrebné peniaze. Uskutočnila sa až v januári                                                                                            
a škola ošatila 115 detí, ktoré boli zahrnuté aj do stravovacej (mliečnej) akcie. 
V tomto roku dostala škola na túto akciu 4 800 Ks.47 

Aj mesto každým rokom zvyšovalo v rozpočte položku na sociálnu starost-
livosť, čo svedčí o jeho snahe pomáhať obyvateľstvu v núdzi. V tejto položke 

41 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 254.
42 SA L, OcNÚ-L, 73/41 prez.
43 SA L, OcNÚ-L, 91/41 prez.  
44 SA L, OÚ-L, 436/41 prez.
45 Kronika Rímskokatolíckej chlapčenskej ľudovej školy v Levoči, s. 159.
46 SA L, OÚ-L, 1668/40 adm.
47 Kronika Rímskokatolíckej. chlapčenskej ľudovej školy v Levoči, s. 172.
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figurovali núdzové podpory, lieky a drevo pre chudobných, ošatenie mládeže, 
príspevky k starobným podporám, zimná pomoc, podpory humanitným spol-
kom, chudobincu, stravovacia akcia nezamestnaných. V roku 1939 bola vyčle-
nená na sociálnu starostlivosť suma 60 196 Ks, v roku 1941 to bolo 97 750 Ks 
a v roku 1942 až 103 640 Ks. Z dôvodu brannej pohotovosti štátu sa rozpočet 
na rok 1944 zostavoval ťažšie. Položka na sociálnu starostlivosť sa však oproti 
predchádzajúcim rokom nezmenila. Mesto zriadilo aj ľudovú kuchyňu, ktorá 
chudobným a starým ľuďom poskytovala celodennú stravu. Mesačne vydávala 
až 900 obedov. 

Pre vyriešenie bytovej otázky chudobných rodín začalo mesto s výstavbou 
núdzových domov. Odkúpilo pozemky, ležiace pri spišskonovoveskej ceste, 
kde malo byť vystavených 5 rodinných domov s 20 bytmi. Keďže záujemcov 
o lacné bývanie bolo viac ako vystavaných bytov, mesto sa rozhodlo posta-
viť ďalšie rodinné domy aj v nasledujúcich rokoch. Nájomníci s vyšším príj-                                                                             
mom ako 6 000 Ks ročne platili prenájom vo výške 175 Ks a robotníci, ktorí 
v bežnom roku boli len čiastočne zamestnaní, alebo vôbec nepracovali, platili 
100 Ks.48 Od 1. januára 1941 sa dokonca nájomné znížilo z mesačnej sumy    
100 Ks na 80 Ks. Mesto totiž dostalo štátny príspevok, a tým bolo umožnené 
znížiť nájomné v núdzových domoch.49 

Mesto a školy neboli jedinými subjektmi, ktoré pomáhali občanom v so-
ciálnej oblasti. Hlinková garda pomáhala Hlinkovej slovenskej ľudovej stra-
ne organizovať každoročne aj v Levoči akciu „Zimná pomoc“. Išlo o verejné 
zbierky šatstva a potravín, realizované formou dobrovoľných darov na účet 
strany. Na túto akciu prispievali podniky a družstvá z Levoče, spolky a ďalší 
darcovia (napríklad mesto prispelo na rok 1940 sumou 9 000 Ks). V dôsled-
ku spolitizovania tejto akcie je nanajvýš pravdepodobné, že jej priebeh spre-
vádzali rôzne druhy nátlaku. „Dobrovoľné“ príspevky na Zimnú pomoc boli 
od roku 1940 štátnym zamestnancom strhávané priamo z platu (1 – 2 %).50  

Ťažkosti pri zásobovaní hlásila v roku 1942 aj vojenská posádka. Najväč-
ší problém bol hlavne v nedostatku mäsa. Okresný úrad v Levoči sa obrátil                      
na cenový úrad, aby zjednal nápravu. Problém spočíval v tom, že mäsiari                                                                                                                            
museli draho kupovať hovädzí dobytok od Slovpolu. Ten totiž klasifikoval 
akosť dobytka v neprospech mäsiarov. Určil jeho kvalitu najvyššie, pričom 
kvalitný dobytok na trhu nebol, nakoľko aj krmív bol akútny nedostatok.                                                             

48 SA L, OcNÚ-L, Zápisnica obecného zastupiteľstva zo 6. mája 1938, s. 38.
49 SA L, OcNÚ-L, Zápisnica zo zasadnutia vládneho komisára mesta Levoča z 12. marca 1941,                    

s. 72.
50 BAKA, Ivan: HSĽS od 6. októbra do salzburských rokovaní v lete 1940. In: Slovenská republika 

1939 – 1945 očami mladých historikov II. Zost. M. Lacko. Trnava 2003, s. 35.
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Mäsiari doplácali na túto situáciu, lebo dobytok museli nakúpiť draho, ale 
mäso museli predávať lacno za štátom určenú cenu. Civilné obyvateľstvo 
prejavovalo nespokojnosť, lebo hovädzie mäso v mäsiarstvach nebolo dostať, 
pričom bravčového mäsa a teľaciny bol absolútny nedostatok. Spolu s nedo-
statkom múky, zemiakov, strukovín a masti bola situácia veľmi zlá. Cenový 
úrad nakoniec ceny hovädzieho dobytka a mäsa, ako aj loja určil vyhláškami, 
ktoré uverejnil v úradných novinách v júni 1942.51  

Od začiatku júna 1941 bol zavedený prídelový systém na chlieb a múku, 
neskôr postupne aj na ostatné druhy potravín. V Levočskom okrese za júl 
1941 dostali obyvatelia, odkázaní na verejné zásobovanie, len polovičné dáv-
ky múky. Najvyšší úrad pre zásobovanie v Bratislave prideľoval pravidelne 
pre okres Levoča rastlinné tuky a margarín prostredníctvom Považskej továrne 
pre rastlinné tuky účastinnej spoločnosti v Novom Meste nad Váhom a Brati-
slavskej účastinnej spoločnosti pre výrobu rastlinných olejov. Distribúcia bola 
potom zabezpečovaná cez firmu Consum Levoča. Pravidelné prídely dostávala 
Štátna nemocnica, Verejná nemocnica Gustáva Hermanna, hotely Faix a Tatra, 
cukrárne Bakala, Baník a Azirovič. Zvyšok sa rozdelil obchodníkom Špen-
gelovi, Galajdovi a ďalším štyrom a tiež píle a liehovaru. Mierne problémy 
nastali iba od septembra do decembra 1944. V spisoch sa uvádzajú ako dô-                                                                                                                                            
vod dopravné a technické ťažkosti, čo mohlo súvisieť s prebiehajúcim povsta-
ním.52  

 
Nezamestnanosť
 
V prvých rokoch Slovenskej republiky nezamestnanosť ešte stále existo-

vala. O vývoji nezamestnanosti sa veľa dozvedáme z písomností Okresnej 
verejnej sprostredkovateľne práce v Levoči (OVSP), ktorá bola v roku 1941 
pretransformovaná na Úrad práce v Levoči. Tento úrad viedol podrobnú evi-
denciu o vývoji nezamestnanosti v okrese.

Do práce mohli živnostníci podľa vládneho nariadenia č. 217/1936 Zb. z. 
zamestnať len ľudí evidovaných ako uchádzačov o prácu z OVSP. Na základe 
tohto nariadenia bol každý zamestnávateľ povinný hlásiť voľné alebo novo- 
zriadené miesta vo svojom podniku práve tomuto úradu.53 

51 SA L, OÚ-L, 5945/42 adm.
52 SA L, OÚ-L, D 1049/45 adm.
53 SA L, Okresná verejná sprostredkovateľňa práce (OVSP-L), 21 – 111/1940 adm.
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Tab. č. 4: Vývoj nezamestnanosti v Levočskom okrese v roku 1940

54 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 351.
55 SA L, OVSP-L, 303/1940 adm.

Január 255 41 214
Február 230 59 171
Marec 251 86 165
Apríl 245 83 162
Máj 186 30 156
Jún 165 106 59
Júl 366 339 27
August 83 59 24
September 141 85 56
Október 81 66 15
November 40 33 7
December 70 30 10

Nezamestna-
ných celkom Umiestnených Zostávajúci

Podľa tejto tabuľky vidieť, že nezamestnanosť v rámci jedného roka mala 
klesajúcu tendenciu. Na vývoj nezamestnanosti pôsobilo viacero činiteľov, 
hlavne konjunktúra v priemysle. Podľa správy o trhu práce v Levočskom okre-
se sa však práca v okrese vyskytovala veľmi málo. Robotníci preto odchádzali 
za prácou na okolité stavby a do závodov. Väčšia časť uchádzačov o prácu sa 
umiestňovala v Stavebnom oddiele č. VIII. v Banskej hutnej spoločnosti v Ko-
terbachoch (dnešné Rudňany). V súlade s vojnovými plánmi Wehrmachtu sa                                                                                                                                            
začala už od roku 1939 na Slovensku rekonštrukcia a nová výstavba železníc, 
ciest, letísk a telekomunikácií. V okolí Levoče to bola predovšetkým stavba 
cesty Poprad – Prešov. Úsek Spišský Štvrtok – Branisko stavala viedenská 
stavebná firma Vianova. Najintenzívnejšie sa pracovalo v lete a na jeseň 1940, 
keď bolo na tomto úseku zamestnaných až 2 200 robotníkov.54 Pri stavbe želez-
ničnej trate Prešov – Vranov bolo od mája 1940 zamestnaných 45 pracovníkov 
zväčša rómskeho pôvodu, pri stavbe ciest na Važci 7 a v Poprade 5 robotní-
kov.55 

Napriek vojnovým časom prebiehali investičné práce aj v meste Levoča. 
V roku 1941 začalo mesto s úpravou Hlavného námestia generála Štefánika, 
ktorá zahŕňala úpravu vozoviek, chodníkov a parkovísk. Mesto zaistilo na prvú 
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etapu úpravy 1 000 000 Ks vrátane štátneho príspevku od ministerstva vnútra             
v hodnote 150 000 Ks. Na druhú etapu sa mala vypísať súťaž k vykonaniu 
úprav podnikateľmi. Úpravou sa malo mesto vzhľadom na historickú cennosť 
námestia stať príťažlivým pre turistický ruch. Druhý rozmer bol sociálny, keď-
že sa v tom období nepodnikala na Spiši väčšia štátna stavba, čim získalo prácu 
na dobu 5 mesiacov cca 300 robotníkov.56 

V rozpočte na rok 1941 figurovali aj ďalšie investičné práce, ako prestav-
ba mestského Hotela Tatra, nová cesta a chodníky k Železničnej ulici, oprava 
historických hradieb a stavba nového bitúnku s rozpočtom 1 600 000 Ks. Zále-
žitosť stavby nového verejného bitúnku sa ťahala 15 rokov. Stavba bola pláno-
vaná od roku 1924, nakoľko bol dovtedajší bitúnok v zlom technickom stave. 
Mesto ale nemalo dostatok finančných prostriedkov. Vhodnú pôžičku získalo 
až v roku 1939 a v roku 1943 bol už nový bitúnok v prevádzke.57 

Nedostatok pracovných síl v Nemecku sa riešil aj zmluvou z 8. decembra 
1939. Na základe dohody o poskytovaní slovenských pracovných síl tretej ríši 
odchádzalo za prácou do Nemecka každoročne okolo 40 000 ľudí.58 V máji 
1940 odišlo z Levoče a okolia 200 robotníkov. Nábory sa robili aj v ďalších 
rokoch. V tom istom mesiaci hlásil notár všeobecnú hospodársku situáciu ako 
dobrú, aj mzdy robotníkov stúpli priemerne o 20 – 30 %. V júni 1940 OVSP 
sprostredkovala prácu v Nemecku 245 priemyselným robotníkom, a to oso-
bám nemeckej národnosti. V auguste to bolo 19 robotníkov. V septembri neza-
mestnanosť stúpla z dôvodu prepustenia 56 pomocníc v domácnosti od Židov. 
Časť z nich bola potom umiestnená vo firme Vianova pri stavbe ciest a časť                                                                                                   
v domácnostiach. 

V plnom prúde boli práce na štátnych cestách, a tak bolo práce dostatok.59  
Od októbra mohla Okresná verejná sprostredkovateľňa práce konštatovať, že 
okres nemá nezamestnanosť. Robotníkov v plnom počte zamestnávali nemec-
ké firmy a tiež ženy pri rekonštrukcii štátnej cesty Poprad – Prešov, ktorá bola 
súčasne vyasfaltovaná, v počte 300 osôb.60 Cez zimné obdobie nezamestna-
nosť mierne stúpla, keďže pre mrazivé počasie boli práce na cestách zastavené.                    
V Levoči sa však nachádzali parné píly, ktoré v zime týchto robotníkov pribe-
rali.61 V ďalších mesiacoch a rokoch sa situácia opakovala. Podľa hlásení ob-
vodného notára nezamestnanosť v rokoch 1942 a 1943 nebola, práve naopak, 
javil sa nedostatok pracovných síl.

56 SA L, OÚ-L, 10 065/41 adm.
57 SA L, OÚ-L, D 7046/43 adm.
58 MIČKO, Peter: Tretia ríša a slovenské hospodárstvo. In: Historická revue 2/XIV, 2003, s. 25.
59 SA L, OVSP-L, 453/1940 adm. 
60 SA L, OVSP-L, 523/1940 adm.
61 SA L, OVSP-L, 547/1940 adm.
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V roku 1943 sa z Levoče najímali robotníci na sezónne poľnohospodárs-
ke práce do Rakúska. Väčší počet pracoval na poľnohospodárskych majeroch                                                                                                                           
a veľkostatkoch v okolitých obciach Granč-Petrovce, Domaňovce, Spišský 
Hrhov, Bijacovce, Dravce a Spišský Štvrtok.62 Pokračovalo najímanie pomoc-
níc v domácnosti do Nemecka aj na stavby hradských ciest. Na náladu oby-
vateľstva mala veľký vplyv hospodárska, resp. zásobovacia situácia. Medzi                                                                                   
obyvateľstvom sa udržiavala mienka o inflácii slovenskej meny, a kto mal 
peniaze, usiloval sa ich zbaviť a kupovať, čo sa dalo, pričom cena vôbec                            
nerozhodovala. Cena nehnuteľností vzrástla do ohromných výšok, taktiež 
ceny predmetov dennej potreby, tiež ošípaných a dobytka, pokiaľ sa kupovali                                                                                                                                         
na čierno.63 Doterajší prídel múky bol malý, sociálne slabé vrstvy obyvateľstva 
trpeli podvýživou, lebo nemohli zaplatiť múku, ktorá sa kupovala ilegálne                   
za drahé peniaze. Tiež prídel umelých tukov bol nízky a nepravidelný a ne-
bolo možné dostať bravčovú masť. Následkom toho sa šírili choroby, hlavne 
pľúcne. Toto uviedol okresný náčelník na porade okresných náčelníkov Tat- 
ranskej župy 14. mája 1943.64 

V roku 1944 väčšia časť robotníctva pracovala v závodoch, baniach                            
a stavebných firmách mimo Levočského okresu, napr. na stavbe letiska Tatry 
vo Veľkej.65 

Od septembra až do decembra 1944 nezamestnanosť poklesla, nakoľko boli 
v okrese prevádzané opevňovacie práce nemeckou brannou mocou a u jed- 
notlivých nemeckých jednotiek, kde pracovali všetci nezamestnaní uchádzači. 
Pre potreby nemeckej armády musela pracovať aj miestna píla, ktorá však pre-
rušila prácu od 30. augusta do 13. septembra 1944. Zo 73 robotníkov, ktorí tam 
pracovali, 8 nenastúpili. Boli v partizánskej skupine.66 Mzdové a stravovacie 
pomery robotníkov boli veľmi ťažké. Koncom septembra a v októbri nebolo 
peňazí na výplaty. Celá produkcia píly sa používala na obranné opevnenia. 
Robotníci všemožne spomaľovali tempo práce, vyhovárajúc sa na nevládnosť 
z nedostatku stravy a neraz úmyselnými poruchami vyraďovali stroje z pre-
vádzky.

Živnosti a peňažné ústavy

Dôležitou súčasťou terciálnej sféry bola oblasť malovýroby, koncentrova-
ná do živností a remesiel. Ich štruktúra bola veľmi pestrá a odrážala potreby 

62 SA L, Úrad práce Levoča (ÚP-L), 143/1943.
63 SA L, OÚ-L, 103/43 prez.
64 SA L, OÚ-L, 470/43 prez.
65 SA L, ÚP-L, 765/ 1944.
66 SA L, OÚ-L, D-1-1428/44 prez.
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obyvateľstva i návštevníkov mesta a súčasne slúžili aj širšiemu okoliu Le- 
voče. Levoča bola centrom nákupu i predaja so širokou škálou remeselníkov 
a obchodníkov, ktorí ponúkali rozsiahly výber tovarov a služieb. Aj keď v Le-
voči prevažovala poľnohospodárska výroba, bolo v meste množstvo živnost-
níkov. Tým, že bola multietnickým mestom, kapitál v Levoči vlastnili Maďari, 
Nemci, neskôr aj Židia, a tí si zakladali v meste živnosti. 

Okresné zmiešané živnostenské spoločenstvo v Levoči v roku 1939 zdru-
žovalo 642 živnostníkov, v roku 1940 ich bolo 618 a v roku 1941 už len 529.                      
K 31. decembru 1941 bolo v okrese 624 živností,67 z toho bolo remeselných 
288, koncesovaných 73, obchodných 206 a slobodných 57. Klesajúcu tenden-
ciu mali živnosti z dôvodu odobrania a rušenia živností Ústredným hospodár-
skym úradom.

V apríli 1938 bolo v Levoči zriadené Odborné spoločenstvo hostinských                
a výčapníckych živností pre okres Levoča. Nadviazalo na dlhú tradíciu živ-
nostenského spoločenstva, ktoré zastrešovalo hostinské živnosti a bolo zru-
šené v roku 1937.68 

Presuny a pokles v oblasti živností a obchodu súviseli hlavne s protižidov-
skou politikou režimu. Po rozličných obmedzeniach a postupnom vyraďovaní 
Židov z verejného života sa začala rozsiahla arizácia. Likvidáciou a arizáciou 
židovských podnikov si vládnuca vrstva chcela zabezpečiť lepšie pozície. Pri 
riešení tohto problému museli postupovať opatrne, aby nedošlo k finančnému 
bojkotu Židov, čo by ovplyvnilo chod hospodárstva, a tiež museli zabezpe-
čiť dostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí by nahradili židovských odborníkov. 
Vykonávali sa rôzne súpisy, na základe ktorých mal byť stanovený počet ži-
dovských živností. Najväčší záujem bol o arizáciu alebo likvidáciu hostinsko-
-výčapníckych živností. Svedčí o tom aj žiadosť vedúceho notára o revíziu 
prenájmu hostinskej živnosti R. Rosenzweiga v Levoči. Hlavným dôvodom 
bolo to, že majiteľ je Žid a v Levoči je dosť nezamestnaných árijcov, ktorí by 
mohli vykonávať túto činnosť.69 

Podľa vládneho nariadenia č. 137 z 20. júna 1939 bolo možné do väčšiny 
židovských priemyselných, obchodných a remeselných podnikov vymenovať 
dôverníka, ktorý mal funkciu kontrolnú, alebo dočasného správcu. Pôvodný 
majiteľ bol zbavený riadenia podniku, no zväčša ostal aj naďalej v podniku             
a zabezpečoval jeho chod. Z Levočského okresu sa zachoval zoznam vlád-
nych dôverníkov z rokov 1939 – 1942, v ktorom sa uvádzajú presné mesačné 
odmeny. V prípade odňatia živnosti župným úradom musel byť podnik buď 

67 Rozdiel v číslach je z dôvodu, že niektorí živnostníci mali dve alebo viac živností.
68 SA L, OÚ-L, 726/39 adm.
69 SA L, OÚ-L, 10 127/40 adm.
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zlikvidovaný, alebo ak bol nenahraditeľný pre hospodárstvo danej oblasti, mal 
byť prevedený do kresťanských rúk a zachovaný. K likvidácii sa pristúpilo 
najmä pri malých podnikoch, ktoré nechýbali pri zásobovaní obyvateľstva. 
Arizátorom sa zväčša stal bývalý dočasný správca. Prvý arizačný zákon                                                                                                                                          
č. 113 z 15. apríla 1940 Sl. z. o židovských podnikoch a o Židoch zamestna-
ných v podnikoch určil počet židovských zamestnancov vo vyšších funkciách 
na 25 %, na ostatných miestach ich počet nesmel presiahnuť 4 %, postupne                                                                                                                                        
sa malo toto percentuálne zastúpenie znižovať. V podnikoch nad 50 zamest-
nancov alebo presahujúcich pol miliónový ročný obrat mal byť dosadený 
dôverník, ktorý mal kontrolnú funkciu. Dôležitý bol výber arizátora najmä po 
stránke odbornej a morálnej. Hoci úrady do týchto funkcií navrhovali odbor-
níkov, presadili sa vždy návrhy Deutsche Partei, Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany a Hlinkovej gardy, ktorí mali tiež svojich protežantov. Tí po získaní 
rôznych funkcií boli strane ešte vernejší. 

S rušením živností sa v Levoči začalo 2. augusta 1940, keď zástupcovia 
Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy zatvorili, alebo dali zatvoriť hos-
tinské a výčapnícke miestnosti židovským koncesionárom, ale aj niektorým 
židovským obchodníkom so zmiešaným tovarom.70 17. augusta 1940 sa vyko-
nal súpis majiteľov hostinských a výčapníckych živností v Levoči podľa stavu 
pred účinnosťou vládneho nariadenia č. 40 a 169 z roku 1939. V Levoči bolo 
35 hostinsko-výčapníckych živností a z toho 11 bolo židovských.71 Toho istého 
dňa boli tieto židovské živnostenské oprávnenia zrušené vyhláškou Minister-
stva vnútra č. 129 970/II.9-1940 Zb. z., podľa ktorej bolo zakázané vykonávať 
hostinské a výčapnícke živnosti Židmi.72  

Ďalší výkaz z toho istého roku obsahuje 70 zaniknutých živnostenských 
oprávnení, z ktorých 11 bolo výčapníckych živností, 4 obchody s miešaným 
tovarom, 3 obchody s pivom a vínom, 1 pekárstvo, 2 tlačiarenské živnosti,                   
1 predaj módnych vecí a 1 živnosť na ošetrovanie pleti masážou.73 

Následne bola nariadená evidencia tlačiarenských podnikov, kde sa mali 
zistiť židovskí majitelia. V židovských podnikoch sa mal urobiť podrobný 
zoznam zamestnancov s ich menami, národnosťou a náboženstvom. V Levoči 
boli dve židovské tlačiarne, majiteľmi boli Emma Singerová a Filip Braun, 
ktorého tlačiareň bola známa tlačením úradných listín používaných v levoč- 
ských úradoch. O oba podniky mal záujem Ondrej Dážď, ktorý ich chcel                 

70 SA L, OÚ-L, 10 289/40 adm.
71 SA L, OÚ-L, 10 127/40 adm.
72 SA L, OÚ-L, 10 282/40 adm.
73 SA L, OÚ-L, 13 706/40 adm.
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arizovať.74 Proti tomu vystúpil F. Braun, ktorý žiadal, aby jeho synovia boli 
do podniku pribratí ako spoločníci, keďže on je už starý. Okresný úrad i župný 
úrad s týmto nesúhlasili, lebo by to šlo proti nariadeniam, ktorými sa počet 
Židov v podnikov mal znižovať, a nie zvyšovať. Súhlas by bol možný, ak by 
do podniku vstúpil kresťanský investor. Okresné zmiešané živnostenské spo-
ločenstvo v máji 1940 neodporúčalo odňať F. Braunovi živnosť z dôvodu, že 
uvedený bol jeden z najlepších živnostníkov, ktorí platili dane. Preto žiadali, 
ak sa nájde kresťanský živnostník, ponechať túto živnosť. S touto mienkou 
súhlasilo i mesto Levoča. No nakoľko vzniklo v Levoči Cyrilometodejské 
tlačiarenske družstvo, nebol dôvod ponechať aj tlačiareň a kníhkupectvo F. 
Brauna. Rozhodnutím č. 10 460/III/7/1941 zo dňa 20. júna 1941 bola nariade-
ná likvidácia jeho obchodu s knihami, papierom, písacími potrebami a kníh- 
tlačiareň. Za likvidátora bol menovaný Š. Vencko, prednosta poštového úradu                                                                                                   
v Levoči.75 Kníhtlačiareň a obchod boli nakoniec odpredané Cyrilometodej-
skému družstvu za štvrtinu skutočnej ceny majetku. Filip Braun so svojím                                                     
synom boli odvlečení do koncentračného tábora.

Pri revízií tlačiarenských živností sa zistilo, že na rozdiel od Filipa Brau-
na neplatila Emma Singerová dane, a tak Župný úrad v Ružomberku vydal 
výmer, ktorým odňal živnostenské oprávnenie aj na túto tlačiarsku živnosť, 
ktorú vykonávali Singerovci od roku 1900. Dôvodom malo byť aj to, že                                                    
v Levoči sú dve podobné živnosti, a to spôsobovalo nadpočetnosť týchto pod-
nikov. Ústredný hospodársky úrad v Bratislave na základe nar. č. 198/1941 
Sl. z. o židovských podnikoch napokon nariadil kníhtlačiareň a kníhkupectvo 
vdovy Singerovej zlikvidovať.76 V auguste 1941 hlásil okresný náčelník, že                  
z 200 židovských živností v okrese bolo 180 už zlikvidovaných. Ostatné boli 
buď pod dočasnou správou, alebo o ich osude ešte nebolo rozhodnuté. Za-   
čiatkom roka 1942 bola ukončená likvidácia a arizácia židovských podnikov. 

Po zásahoch voči židovským obchodníkom a remeselníkom bolo podľa 
Živnostenského adresára z roku 1943 v Levoči 64 obchodníkov, kde mali                
najväčšie zastúpenie obchodníci s miešaným tovarom – 10, obchodníci s cu- 
kríkmi, ovocím a zeleninou – 8, taktiež trafikanti – 5 a obchodníci so striž- 
ným textilom – 10. Veľké zastúpenie mali aj hostince, ktorých bolo v Levoči 
22. Živností bolo 182, z toho bolo 25 obuvníkov, 11 stolárov, 10 maliarov,                    
7 mäsiarov, niekoľko tesárov, kolárov, krajčírov a krajčírok. Z bohatej škály 
remesiel v Levoči nebolo zastúpené jedine debnárstvo a klobučníctvo.77 

74 SA L, OÚ-L, 766/40, Eg/53.
75 SA L, OÚ-L, 2E9 153/1 – 17/124/1943.
76 SA L, OÚ-L, 910/41 adm.
77 Živnostenský adresár Šariša, Zemplína Spiša. Prešov 1943, s. 197 – 206.



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

154

Zmeny nastali aj vo vedení živnostenských spoločenstiev. Po vydaní vy-
hlášky ministerstva vnútra č. 122, uverejnenej v úradných novinách časť I, 
č. 39 roč. 1939, mali byť všetci funkcionári živnostenských spoločenstiev                               
a grémií – Židia – vyradení. V auguste1939 hlásil okresný úrad Krajinskému 
úradu v Bratislave, že všetci funkcionári Židia boli svojich funkcií pozbavení 
nielen u Okresného zmiešaného živnostenského spoločenstva v Levoči, ale              
aj u Odborného spoločenstva hostinských a výčapníckych živností.78 

V roku 1940 bolo v Levoči 5 hotelov, ktoré boli oprávnené ubytovávať                                                                      
hostí. Najvýznamnejším a najväčším bol Hotel Tatra, ktorý bol v danom 
období rekonštruovaný. Veľkú dvoranu hotela využívalo v rokoch 1938                                                                                                                
a 1939 posádkové veliteľstvo pre vojenské účely. Slúžila ako učebňa pre 
školu dôstojníkov pechoty v zálohe alebo pri prvej a druhej mobilizácii na 
ubytovanie vojska. V roku 1939 sa mesto rozhodlo prebudovať Hotel Tatra                                       
na kultúrny dom. Vyhotovením náčrtov a stavebných plánov bol poverený                                                         
Ing. architekt Ján Ursinyi, staviteľ v Spišskej Novej Vsi. Mesto Levoča dosta-
lo na stavbu Kultúrneho domu mimoriadny príspevok od Krajinského úradu 
v sume 80  000 Ks. Pri prestavbe sa na prízemí umiestnila kaviareň, turistic-                        
ká jedáleň a výčap. Na poschodí kino s tanečnou sálou, turistické izby a byt 
pre hoteliéra.79 

Gustáv Faix, majiteľ ubytovacieho hostinca, a Ján Murgoň, prevádzkova-
teľ a hoteliér v Hoteli Tatra, žiadali o preradenie svojich hotelov do skupiny 
C, teda podnikov s právom ubytovať cudzincov. Župný úrad v Ružomberku 
vyhovel ich žiadosti a v roku 1942 boli obidva hotely do tejto siete prera-                      
dené.80 

V Levoči fungovalo päť peňažných ústavov. Nemeckí živnostníci a oby- 
vatelia si svoje úspory ukladali do Nemeckej obchodnej a úverovej banky, 
ktorá mala počas vojny troch zamestnancov, a Maďari mali v meste Spišskú 
úverovú banku so šiestimi zamestnancami. Slovenskými bankami boli Roľ-                                                                                                                                          
nícka vzájomná pokladnica – družstvo s ručením obmedzeným, v ktorej pra-
covalo päť zamestnancov – a Mestská sporiteľňa. Fungoval aj Živnostenský 
úverový ústav, družstvo s. r. o., ktorý poskytoval úvery len svojim členom.                                     
V roku 1940 malo družstvo 160 členov a boli nimi živnostníci, obchodníci                  
a hotelieri.81 

Po uzákonení autonómie Slovenskej krajiny sa stala aktuálnou otázka                                                                                  
osamostatnenia peňažníctva na Slovensku, ktorou sa zaoberala Slovenská 
sporiteľničná rada na svojej schôdzke dňa 16. novembra 1938, kedy bolo              

78 SA L, OÚ-L, 3811/39 adm.
79 SA L, OcNÚ-L, Zápisnice obecnej rady rok 1939, 1940.
80 SA L, OÚ-L, 7581/42 adm.
81 SA L, OÚ-L, 9887/40 adm. 
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prijaté uznesenie, aby všetky filiálky sporiteľní, ktorých centrála nemá svo-
je sídlo na Slovensku, boli osamostatnené, a to tým spôsobom, že príslušné 
obce zriadia vlastné sporiteľne, ktoré by prevzali agendu doterajších nesloven- 
ských filiálok. V meste Levoča mala svoju filiálku Mestská sporiteľňa pražská, 
a preto zastupiteľský zbor mesta svojím uznesením z 16. januára 1939 č. 14 
596/38 sa uzniesol na založení Mestskej sporiteľne v Levoči. Podnetom na jej 
založenie bolo uznesenie Slovenskej rady sporiteľničnej zo 16. októbra 1938 
a Poradného zboru pre otázky peňažníctva na Slovensku zo 16. novembra, 
ktorí navrhli, aby sa existujúca filiálka Mestskej sporiteľne pražskej pretvorila 
na samostatnú slovenskú komunálnu sporiteľňu. Definitívne povolenie k zria- 
deniu tejto sporiteľne získalo mesto od Ministerstva financií až v decembri 
1939, kedy schválilo aj jej stanovy a dvoch navrhnutých úradníkov do svo-
jich funkcií, a to Alexandra Škarvana za vedúceho úradníka a Arnošta Semana                             
za podúčtovníka sporiteľne.82 

Nemecká obchodná a úverová banka v roku 1944 evakuovala so všetkými 
cennosťami, knihami, zariadením a personálom na neznáme miesto. V Spiš-                                                                                                                                          
skej úverovej banke a v Nemeckej obchodnej a úverovej banke boli 20. febru-
ára 1945 vymenovaní vládni komisári, ktorí boli úradníkmi Roľníckej vzá-
jomnej pokladnice, teda zostali pod jej dozorom.83  

Situácia v hospodárstve po oslobodení

Napriek tomu, že frontové operácie na prelome rokov 1944 – 1945 boli                   
v tejto oblasti prudké, nespôsobili tu toľko škôd ako vo východných okresoch 
Slovenska. V samotnej Levoči bola zničená len priemyselná budova Roľníc-
keho družstevného liehovaru a niekoľko ďalších domov v blízkosti mosta,                        
ktorý podmínovali a vyhodili do vzduchu Nemci. Stredne poškodených bolo 
65 obytných domov. Poškodený bol aj tunajší Kostol sv. Jakuba, v dezolátnom 
stave boli zvlášť cestné komunikácie.84 

Najmä v období po oslobodení Levoče bola dôležitá činnosť Úradu                              
práce v Levoči. Ten bol zapojený do veľmi dôležitých úloh. Úrad práce začal 
svoju činnosť 1. februára 1945. Po odchode nemeckého vojska ostal materiál, 
ktorý bol vďaka úradu zachránený v cene 200 000 korún. Boli to klince, ce-
ment, lopaty a čakany. Bol použitý pri oprave mostov, ciest a železničnej trate 
na úseku Spišská Nová Ves – Levoča, čím sa doprava na tejto trati urýchlila. 

82 SA L, OÚ-L, 1793/39 adm.
83 SA L, OÚ-L, 541/45 adm.
84 SA L, OÚ-L, 214/45 adm.
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85 SA L, ÚP-L, 972/45. 
86 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 410.
87 SA L, ÚP-L, 975/45.
88 CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: c.d., s. 417.
89 SA L, ONV-L, 424/45 adm.

Tento úrad po príchode Červenej armády dňa 28. januára hneď zmobilizoval 
všetky pracovné sily a obstaral povozy a záprahy z celého okresu na odstra-
ňovanie snehu a všetkých prekážok, zanechaných nemeckou brannou mocou. 
Úrad zamestnával viac než 700 robotníkov a 4 000 povozníkov. V Levočskom 
okrese bolo zničených 8 mostov, ktoré boli v krátkom čase upravené tak, že 
Červená armáda, ako aj československé jednotky mohli bez prekážok ďalej 
vykonávať cestnú premávku. Menovaný úrad zamestnával robotníkov aj pri 
zasypávaní zákopov a tankových prekážok. Zasypalo sa asi 15 km zákopov                                                   
a rozobralo sa 50 bunkrov. Opravovali sa aj verejné budovy v meste – gym-
názium, meštianska škola, kasárne, ústav slepcov, vojenská nemocnica a strel-
nica. Tieto práce sa vykonávali od 1. februára do 31. mája 1945.85 Boli pri 
nich využívaní aj ľudia zo zaisťovacieho tábora, ktorý sa vytvoril v Levoči 
po prechode frontu. O jeho existencii vieme zo žiadostí viacerých obyvateľov 
Levoče, ktorí si podávali na veliteľstvo zaisťovacieho tábora prostredníctvom 
národného výboru žiadosti o prijatie za dozorcov. Zaistencami boli Nemci                    
a Maďari a ďalšie nespoľahlivé osoby. 

Hneď po oslobodení sa vytvoril Dočasný národný výbor, ktorý začal pre-
berať do správy arizované a nemecké podniky a obchody. Dňa 12. februára 
prevzal do svojej správy pílu, patriacu Krajinskej drevodorábajúcej úč. spoloč-
nosti a jej robotníkom zvýšil mzdy. K štátnej nemocnici pričlenil aj nemocnicu 
Gustáva Hermanna a sirotinec, čím ju značne rozšíril. Už vo februári začal 
národný výbor vydávať potravinové lístky, ktoré inde zaviedli od 1. marca 
1945. Musel dozerať nad rozdeľovaním prídelov potravín a neskôr zaisťovať 
distribúciu potravinových lístkov. Finančnou výpomocou sa snažil zmierniť 
postavenie rodín, ktorých živitelia zahynuli, boli v koncentračných táboroch  
či v partizánskych skupinách.86  

V oblasti hospodársko-sociálnej vyzval dočasný národný výbor obchod-
níkov a remeselníkov, aby otvorili svoje prevádzky, pričom ceny mali ostať 
na úrovni spred oslobodenia. Postupne sa obnovovala práca vo všetkých pod-
nikoch a obchodoch. Napríklad Slovenský liehový priemysel začal normálnu 
prevádzku po oslobodení 30. januára 1945.87 Dočasný národný výbor schvá-
lil za správcu tohto podniku Artúra Langera a pre tunajšiu pílu Offa Eugéna                 
Rotha.88 Na tento podnik však bola v októbri 1945 uvalená centrálna národ-               
ná správa podľa nar. SNR č. 50/45 Zb. n. a dočasná správa vykonávaná pro-
stredníctvom správcu bola zrušená.89  
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V prvých povojnových týždňoch malo mimoriadny význam uspokojova-
nie potrieb armády, predovšetkým v oblasti zásobovania. Levoča zásobovala 
mimo centrálnych frontov aj 4. československú brigádu, ktorá mala posádku 
v Levoči a mala stav okolo 7 000 ľudí po dobu šesť týždňov. Tiež zásobova-
la výcvikové stredisko, ktoré malo v Levoči okolo 8 000 ľudí. V oboch le-
vočských nemocniciach a v objektoch adaptovaných na sanitné účely ležalo                                    
po prechode frontu okolo 600 – 700 ranených vojakov. Levoča ležala                                                                                                                              
na hlavnej ceste, po ktorej sa presúvali evakuanti, vracajúci sa do svojich do-
movov, a preto zriadila záchytnú stanicu, kde sa varilo pre 500 ľudí denne. 
Tieto okolnosti spôsobovali Levočanom problémy v oblasti zásobovania ho-
vädzím dobytkom a potravinami. 

Po vyhlásení mobilizácie začiatkom marca muselo mesto v súčinnosti                     
s obcami okresu dodať pre 4. čs. samostatnú brigádu vozy a konské postroje. 
Za prevzaté vozy a dvojzáprahové postroje vyplácala vojenská správa prime-
ranú cenu.91 

V apríli už bola situácia so zásobovaním natoľko vypätá, že okresný ná-
rodný výbor musel siahnuť k radikálnym opatreniam, a teda na štyri mesiace 
došlo k zastaveniu výseku mäsa pre civilné obyvateľstvo. ONV vydalo naria-
denie, aby odpredaj koní a dobytka z Levočského okresu do cudzieho okresu 
od 1. apríla bol možný len s jeho povolením. Bez takého povolenia bol vývoz 
zakázaný. Levoča a obce už odovzdali k povinnej dodávke (predaju) pre účely 
verejného zásobovania, ako aj pre zásobovanie československého armádneho 
zboru takmer 40 % zo všetkého dobytka, takže pri ďalšom vypísaní odvodu 
dobytka sa už brali aj kravy dojnice. O tom, že situácia bola zložitá, sved-
čí aj to, že Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre výživu a zásobovanie 
nariadilo okresu Levoča dodať pre zásobovanie vojenských jednotiek 100 ks 
hovädzieho dobytka v čase od 21. mája do 30. júna 1945 a pre verejné záso-
bovanie každý týždeň 17 kusov hovädzieho dobytka.92 Povinne sa vykúpilo 
najprv pre Červenú armádu 45 ton obilia a potom pre Československú brigádu 
v Levoči 20 ton obilia.93 Pre osiatie polí na jar tak neostalo roľníkom žiadne 
zrno. 

Zaviedol sa prídelový systém na všetky druhy každodenných potrieb, po-
čnúc potravinami, až po obuv a šatstvo. Za obdobie od augusta do decembra 
1945 bola poskytnutá výpomoc 2 264 kg múky. V lete 1945 z akcie UNRRA 

90 SA L, ONV-L, 71/45 adm.
91 SA L, ONV-L, 62/45 adm.
92 SA L, ONV-L, 71/45 adm.
93 SA L, ONV-L, 136/45 adm.
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94 SA L, ONV-L, Zápisnica rady z 2. júna 1945.

došlo do Levočského okresu 47 kg slaniny a 4 600 mäsových konzerv. Dostali 
ich sociálne najslabšie rodiny.94 

Na záver môžeme konštatovať, že mesto a okres, ktoré malo prevažne 
agrárny charakter, prežívalo počas druhej svetovej vojny bez dostatku prie-
myslu ťažké obdobie. Hospodárstvo v Levoči bolo v prvom rade ovplyvňova-
né vojnovými udalosťami, ktorým sa muselo prispôsobovať. Na jednej strane 
zdražovali potraviny a bol nedostatok tovarov dennej spotreby, no na druhej 
strane sa investičnými stavbami a úpravou ciest znižovala nezamestnanosť. 
V druhom rade bolo hospodárstvo ovplyvňované aj politikou štátu. Menila 
sa skladba a počty obchodníkov a remeselníkov, čo súviselo so židovskou 
otázkou a protimaďarskými postojmi. Podniky mali ťažkosti s odbytom a ob-
chodníci s nedostatkom tovaru. Mesto, ako aj zamestnávatelia, školy a ďal-
šie inštitúcie v meste sa však snažili všemocne pomáhať svojim občanom či 
už stravovacími, alebo ošacovacími akciami pre najchudobnejších. Príznačné 
pre záverečnú fázu fungovania režimu boli javy, ako opevňovacie práce, kedy 
nemecká branná moc rozhodla o budovaní opevňovacích zariadení na Sloven-
sku koncom septembra 1944. Do týchto opevňovacích prác sa muselo zapojiť 
nielen obyvateľstvo, ale museli sa im podriadiť aj levočské podniky, hlavne 
mestská píla. Tento stav sprevádzali také fenomény ako napr. narastajúce zá-
sobovanie problémy, konflikty s nemeckou brannou mocou. Dôsledkami vojny 
po pomalom prechode frontu boli veľké materiálne straty. 
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DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG VON LEVOČA/LEUTSCHAU 
IN DEN JAHREN 1939 - 1945

Slávka Sámelová

In der vorliegenden Studie werden wirtschaftliche Verhältnisse in der Stadt Leu-
tschau in der Zeit des Zweiten Weltkriegs geschildert. Leutschau als eine Stadt, die 
arm an Bodenschätzen und hoch entwickelter Industrie war, erlebte zu dieser Zeit eine 
schwierige Periode. Die Wirtschaft musste sich zu damaliger Zeit einerseits den poli-
tischen Entscheidungen der slowakischen Regierung, anderseits dem Zwang und den 
Anforderungen Deutschlands und in zunehmendem Maße auch den Kriegsbedürfnissen 
anpassen. In Leutschau waren in der Kriegszeit nur kleine Industriebetriebe tätig, na-
mentlich zwei lokale Sägewerke, denn auf großen Flächen des Bezirkes von Leutschau 
haben sich Wälder ausgedehnt. Zu bedeutenden Zweigen der lokalen Wirtschaft gehör-
te auch die Landwirtschaft. Sie war an Getreide- und Kartoffelanbau gerichtet, dessen 
Produkte in örtlichen Brennereien verarbeitet wurden. Die Bevölkerung betrieb Rind- 
und Schafzucht. Zu großen Änderungen kam es im Bereich der Erwerbstätigkeiten. 
Nach den Maßnahmen gegen die jüdischen Geschäftsleute und Handwerker hat sich die 
Struktur der Geschäftsleute wesentlich geändert und ihre Zahl wurde verringert. Leut-
schau gehörte, was die Nationalitätsstruktur betrifft, zu den dreisprachigen Städten, wo 
überwiegend Deutsche und Ungaren vertreten waren und diese hatten auch wirtschaft-
liche Überlegenheit. Die Slowaken bildeten in dieser Region eine sozial schwächere 
und ärmere Bevölkerungsschicht. Das größte Problem des erforschten Zeitraums stellte 
die unzureichende Versorgung dar, wobei der Bevölkerung die wichtigsten Grundnah- 
rungsmittel fehlten und von der Stadt wurden oft auch örtliches Militär, Krankenhäuser 
und nach der Befreiung bei dem Frontverlauf auch die Rote Armee und tschechoslo-
wakische Truppen versorgt. Die Stadt bemühte sich die Lage ihrer Bürger durch Sub-
ventionen für die ärmste Bevölkerung zu verbessern und dazu haben auch Schulen 
und Kultureinrichtungen beigetragen. Sie haben sich sowohl an der Kinderbekleidung 
beteiligt und von ihnen wurden auch zahlreiche Nahrungsmittelhilfeleistungen orga-
nisiert. Die Behörden bemühten sich, die Arbeitslosigkeit durch den Einsatz der Leute 
bei den Investitionsarbeiten innerhalb der Stadt und der Umgebung zu senken, so z. B. 
beim Straßenbau, der von Deutschland geregelt wurde.

Übersetzt von Soňa Polláková
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Okolnosti vzniku vojenského obvodu Javorina

OKOLNOSTI VZNIKU VOJENSKÉHO OBVODU 
JAVORINA

Patrik Griger

Vojenský obvod (VO) Javorina sa pripravoval v priebehu roku 1952, pri-
čom oficiálne vznikol 1. januára 1953. Jeho rozloha bola 31 638 ha, čo je 
väčšina územia Levočských vrchov. Obeťou vojenského obvodu sa stali štyri 
obce, ktoré boli definitívne zrušené. Išlo o obce Ruskinovce, Dvorce, Ľubické 
Kúpele a Blažov. Vojenský obvod narušil katastrálne územie ďalších 22 obcí, 
z ktorých bola väčšia časť na území Spiša. Tento priestor sa využíval na výcvik 
tankových vojsk a protivzdušnej obrany. Cieľom štúdie je prispieť k nestran-
nému vedeckému bádaniu o tejto dlho zamlčiavanej téme. Keďže nie je možne 
v rozsahu tejto štúdie zhodnotiť vznik VO Javorina komplexne, zameriavame 
sa len na niektoré okolnosti, ktoré poukazujú na problémy, sprevádzajúce     
budovanie tohto vojenského obvodu.

Dôvody a legislatívna príprava vzniku vojenských obvodov

Potreba vytvárania výcvikových priestorov pre armádu bola podmienená 
vývojom vojenstva, ktorý bol ovplyvnený najmä skúsenosťami z bojov v 2. 
svetovej vojne. Jednou z hlavných charakteristík bol veľký priestorový roz-
mach vojenskej činnosti, keďže pre vojnové i povojnové obdobie bol príznač-
ný nárast palebných možností zbraní a zbraňových systémov. Taktiež sa bojová 
činnosť stala vševojskovou, čo znamená, že sa na nej podieľali viaceré druhy 
ozbrojených síl, a tak bolo nutné pre nácvik ich súčinnosti vytvoriť priestor. 
Ten si vyžadovala i aplikácia výsledkov rozvoja vedy a techniky do vojenstva.1 

V období budovania VO Javorina sa v Československu budovali a rozši-
rovali viaceré vojenské obvody. Úlohou vojenských obvodov a vojenských 
výcvikových táborov (VVT) bola celoročná bojová príprava vojsk. Taktiež sa                                                                                                                                             
v prvej polovici 50. rokov počítalo s ich kvalitatívnou premenou z impro-
vizácie pri ich využívaní k cieľavedomému plánovaniu, ktoré by umožnilo 
aj pri obmedzených materiálnych a personálnych možnostiach vybudovať 
všestranne používateľné vojenské výcvikové centrá.2 Potrebný bol priestor aj 

1  VÝBOH, Jozef: Vojenské obvody a vojenské výcvikové priestory ASR, vojenské lesy a majetky 
SR – ich vznik a stručný vývoj do roku 1999. In: Vojenská história, 2000, roč. 4, č. 2, s. 57.

2  Vojenský historický archív v Bratislave (ďalej VHA-B), fond (ďalej f.) Vojenské veliteľstvo 
„Východ“ (ďalej VV-V), šk. 43, inv. č. 237, list 265. 
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3 VHA-B, f. VV-V, šk. 60, inv. č. 313, list 4.
4 JANIGA, Juraj: Zriadenie a budovanie vojenského obvodu Javorina. In: Vojenská história, 

2004, roč. 8, č. 4, s. 102.
5 Sme si vedomí nespisovnosti výrazu „újazd“, avšak takéto označenie sa často vyskytovalo                        

v dobových oficiálnych nariadeniach a dokumentoch, takže ho používame v našej práci i popri 
správnemu spisovnému termínu „obvod“.

6 VÝBOH, c. d., s. 57 – 58.
7 VHA-B, f. Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava (ďalej VO-4B), šk. 31, inv. č. 148, listy 182 – 184.
8 VHA-B, f. VO-4B, šk. 31, inv. č. 148, list 187.
9 VÝBOH, c. d., s. 58. 

pre výcvik protilietadlovej obrany štátneho územia, ktorý sa vykonával pred                       
vznikom Javoriny dočasne vo VVT Turecký vrch.3 

Obdobie rozhodovania o vzniku VO Javorina môžeme vymedziť prijatím 
Zákona 169/1949 Zb. zo 16. júna 1949 o vojenských obvodoch a uznesením 
vlády z 5. februára 1952, teda Návrhom vládneho uznesenia o rozšírení nie- 
ktorých vojenských obvodov, o zriadení nových vojenských obvodov a o sta-
novení účinnosti zriadenia vojenského obvodu v priestore KNV Prešov a jeho 
rozšírení.4 Vo všeobecnosti sa však vznik vojenských priestorov pripravoval  
už od skončenia vojny. Prvým legislatívnym krokom bolo prijatie vládneho 
uznesenia o vytvorení vojenských výcvikových táborov v roku 1946. V októbri 
1948 vláda predložila ďalší návrh zákona o vojenských újazdoch.5 Osnovu 
tohto návrhu vypracovalo ministerstvo národnej obrany (MNO) a predložilo 
ho na pripomienkovanie pomerne širokej palete vládnych inštitúcií. Zákonom 
169/1949 Zb. sa teda nezačal proces zriaďovania vojenských obvodov. V ňom 
je však prelom medzi štádiom všeobecnej legislatívnej prípravy a budovaním 
konkrétnych vojenských priestorov.6 

Medzi problémy tohto zákona patrila i otázka nadobudnutia jeho plat-
nosti. Zákon síce nadobudol platnosť 2. júla 1949, tá však bola podmienená 
vyhláškou vlády a nariadením KNV. To spôsobovalo problémy pri budova-
ní Vojenského obvodu Lešť, keďže mali konať podľa zákona, ktorý oficiálne                            
ešte nebol v platnosti.7 Podľa informácie MNO, zaoberajúcej sa obsadením 
funkcií správcov vojenských obvodov, zákon nadobudol oficiálnu platnosť až 
od 1. marca 1950.8 

Zákon 169/1949 Zb. obsahom svojich ustanovení podstatným spôsobom 
zasahoval do existencie dotknutých obcí, do života ich obyvateľov, ako aj ich 
vlastníckych práv. Zapríčinil zmenu charakteru zamestnania, najmä roľníkov, 
a tiež ich presunutie do nových domovov, mnohokrát i mimo ich regiónu. 
Nové podmienky boli však často cudzie ich predošlému spôsobu života.9 

Už na základe zákona 169/1949 Zb. je vidieť, že sa plánovalo s vybudova-
ním rozsiahlych vojenských obvodov, keďže zákon sa v prvých ustanoveniach 
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10 Zákon č. 169/1949 Zb. zo 16. júna 1949 o vojenských obvodoch. Dostupné na internete: <http://
www.zakonypreludi.sk/zz/1949-169>

11 JANIGA, c. d., s. 107.
12 Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠA-K), f. KNV v Košiciach, odd. Sekretariát a rada KNV 

(ďalej KNV-K, odd. SaR KNV), šk. 42, inv. j. 125, ČR 633.
13 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 42, inv. j. 125, ČR 633.
14 JANIGA, c. d., s.106 – 107.

zaoberal administratívnymi opatreniami v prípade zriadenia obvodu na úze-                                                                                                                                       
mí viacerých okresov alebo krajov tak, aby celý obvod patril do jedného okre-
su a kraja.10 VO Javorina sa tiež v dobe svojho vzniku nachádzal na území 
okresov Sabinov a Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji, i okresoch Kežmarok                  
a Levoča v Košickom kraji. Aj keď nakoniec vláda vzala na vedomie, že zlú- 
čenie v prípade Javoriny bude lepšie vykonať na základe administratívneho 
nariadenia ministerstva vnútra než použitím spomínaného zákona. 11 

V roku 1952 sa týmto spôsobom dostal Obvod do územia okresu Levo-
ča. Z vojenských dôvodov však došlo k premiestneniu vojenských záležitostí                                 
do mesta Kežmarok. Táto situácia spôsobovala prekážky i v riadení presídľo-
vania obyvateľstva. Preto sa správca VO Javorina Josef Pohl obrátil na MNO                                                                                                                  
s požiadavkou na zmenu príslušnosti Javoriny k okresu Kežmarok. Minister-
stvo súhlasilo, avšak vyžadovalo súhlas Košického kraja.12 Krajský národný 
výbor schválil túto požiadavku na schôdzke 7. júna 1954. Formálne museli 
ešte tento návrh odsúhlasiť i na Úrade predsedníctva vlády a na zasadnutí rady 
Okresného národného výboru v Levoči.13 

Kreovanie územia pre vznik Vojenského obvodu Javorina

Pri výbere vhodných oblastí pre vojenské obvody bolo dôležité, aby sa čo 
najviac zhodovali s terénom, na ktorom sa predpokladal boj v prípade vojny 
so západnými kapitalistickými štátmi. Túto podmienku vyzdvihoval minister 
MNO Alexej Čepička slovami: Ak sa má naša armáda priblížiť svojmu vzoru,                                                                                                                                   
armáde sovietskej, a má byť dokonale pripravená, je nutné prevádzať bojovú 
prípravu a súčinnosť druhov vojsk v podmienkach, ktoré sa čo najviac pri-  
bližujú bojovým podmienkam. Podľa Čepičku sa na nové obvody mali vy-                  
užiť územia, ktoré boli riedko osídlené, hospodársky málo využívané a pritom 
vhodné pre cvičenia armády. Tieto podmienky územie VO Javorina spĺňalo, 
keďže väčšinu rozlohy tvorila horská lesná pôda. Až 80 % pôdy patrilo štát-
nym lesom, 10 % ornej pôdy nízkej kvality bolo v rukách drobných roľníkov 
a 10 % predstavovali pastviny. Na navrhovanom území žilo približne 2 300 
obyvateľov.14 
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Na jednej strane sa vyžadovala blízkosť takéhoto územia k pohraničiu, aby 
tak mohli zabezpečovať operačnú základňu pre prípadné bojisko.15 Avšak VO 
Javorina mal slúžiť pre účely novovytvoreného druhu vojska – protilietadlovej 
ochrany štátneho územia (PLOSÚ), ktoré vzniklo roku 1950.16 Preto lokali- 
zácia tohto územia musela spĺňať medzinárodné zmluvy, ktoré zaručovali, že 
pri výcviku vojska nebude narušený cudzí vzdušný priestor.17 

Pre potreby poľného výcviku a ostrej streľby PLOSÚ sa vytvárali špe-                   
cializované VVT. V septembri 1951 bolo rozhodnuté o rozšírení takéhoto 
VVT na juhozápad od Kežmarku tak, aby bol 1. júna 1952 pripravený pre po-
treby armády. Dokument veliteľstva PLOSÚ predpokladal potrebu vysídlenia 
až šiestich obcí – Tvarožná, Ruskinovce, Ľubické Kúpele, Dvorce, Levočs- 
ká Dolina a Blažov. 1. marca 1952 bol VVT Kežmarok zriadený ako súčasť 
VO Javorina.18 O inom svedčí zápisnica z rokovania na KNV v Košiciach,                                                                                                          
na ktorom zástupca vojenskej správy plk. Vošáhlik predstavil hranice priestoru 
tak, že mimo nich má byť aj obec Dvorce.19 Protichodné návrhy z rôznych 
stupňov štátnej správy sa pre niektoré obce stali doslova ruletou o ich exis-
tenciu. Napr. zo situačnej správy presídľovacej akcie újazdu v Kežmarskom 
okrese, napísanej 9. októbra 1951 vyplýva, že sa najskôr počítalo s vysídlením 
obcí Tvarožná, Ľubické Kúpele a Dvorce. Avšak na žiadosť ONV Kežmarok 
sa pridala obec Ruskinovce. Dôvod tohto rozhodnutia sa deklaroval takto:                                                                       
Počas vojny bolo 50 % usadlostí vypálených a ďalších 20 % usadlostí opus-
tených potom, čo ich vlastníci nemeckej národnosti zanechali. Zvyšok obyva-
teľstva žil v podpriemerných zdravotných a sociálnych podmienkach. Preto  
zástupcovia Strany a ľudovej správy chceli pre občanov tejto obce vytvoriť 
lepšie životné podmienky a celú obec odovzdať vojenskej správe. Naopak,                                                                           
nezanikla obec Tvarožná, od vysídlenia ktorej sa upustilo.20 

Východná hranica vznikajúceho VO sa v priebehu roku 1951 taktiež                    
viackrát zmenila. Z rokovania predstaviteľov ONV Stará Ľubovňa a Sabinov, 
KNV Prešov, zástupcov vojenskej správy a štátnych lesov sa dozvedáme, že sa 
plánovalo s územiami obcí Bajerovce, Blažov, Poloma, Krásna Lúka a Tichý 

15 VÝBOH, c. d., s. 57.
16 JANIGA, c. d., s.102.
17 BENICKÁ, Jaroslava: Postupný zánik obce Blažov. In KRNOVÁ, Kristína (ved. red.). Mladá 

veda 2009, historické vedy, filozofia a etika : Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Banská Bystrica 2009, s. 6.

18 JANIGA, c. d., s.102 – 103.
19 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 23, inv. j. 114, ČR 178, Zápisnica z jednania vo veci zria-

denia vojenského cvičišťa.
20 BENICKÁ, c. d., s. 8.



165

Okolnosti vzniku vojenského obvodu Javorina

21 JANIGA, c. d., s. 103.
22 BENICKÁ, c. d., s. 7.
23 JANIGA, c. d., s. 107.
24 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 30, inv. j. 117, ČR 117, List predsedu KNV Košice                   

Kancelárii prezidenta republiky ohľadom VO pri Levoči.
25 VHA-B, f. Vojenské lesy a statky Kežmarok (ďalej VLaSK), šk. 1, 1953, č. j. 611.

Potok v okrese Sabinov. V okrese Stará Ľubovňa mali byť zasiahnuté obce       
Jakubany, Lomnička a Šambron. Pri tomto návrhu prekvapuje, že v ňom                                                                                                                                    
nebola spomenutá obec Kolačkov, ktorej VO nakoniec zobral až polovicu                 
katastra. Obec Hniezdne sa zrejme nespomínala pre nejasné vlastnícke vzťahy 
a mesto Podolínec pre zanedbateľnú časť územia.21 

Nariadenie vlády z 5. februára 1952 sa napokon dotklo 25 obcí. Išlo                              
o obec Blažov v okrese Sabinov v kraji Prešov a obec Ruskinovce, okres                  
Kežmarok v kraji Košice a častí území obcí Tichý Potok, Poloma, Krásna                                                                                                                                
Lúka a Bajerovce, všetky okres Sabinov, kraj Prešov, Šambron, Jakubany, Ko-
lačkov, Lomnička a Podolínec, všetky okres Stará Ľubovňa, kraj Prešov; časť 
územia obcí Holumnica, Jurské, Stotince, Majerka, Ľubické Kúpele, Ľubica                                                      
a Tvarožná, všetky v okrese Kežmarok v kraji Košice a časť územia obcí Dvor-
ce, Levoča, Závada, Torysky, Nižné Repaše a Hradisko, všetky okres Levoča 
v kraji Košice. Splnomocnenec vlády pre riešenie otázky VO Javorina plk. Dr. 
Jaroslav Kokeš jeho vznik komentoval slovami: Uznesenie vlády je konečné 
a pre každého funkcionára a občana záväzné. Každý občan musí uznesenie 
rešpektovať a za jeho uskutočnenie bojovať. Akýkoľvek odpor voči uzneseniu 
(deputácie k súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi, sťažnosti na MNO atď.) je 
treba považovať za negatívny postoj k nášmu ľudovodemokratickému zriade-
niu...Túto akciu treba dobre pripraviť a politicky zaistiť, aby ju vnútorný alebo 
zahraničný nepriateľ nezneužil.22 S týmto návrhom súhlasili miestne národné 
výbory všetkých obcí s výnimkou Blažova, Ruskinoviec, Dvorcov a Jurské-
ho. Pokiaľ pri Jurskom išlo iba o začlenenie časti katastra do obvodu, a preto 
sa to pokojne vyriešilo na základe zákona z roku 1949, pri ostatných troch 
obciach vyvolalo nesúhlas vysťahovanie obyvateľstva. Kým Dvorce nesúhla-                                                                                                                                  
sili celkovo so zriadením obvodu, Ruskinovce a Blažov odmietali iba vy-      
sťahovanie, čo v ďalšom priebehu vyvolalo množstvo problémov.23 Občania 
Dvorcov nesúhlasili so závermi vládneho uznesenia natoľko, že sa dokonca 
obrátili na Kanceláriu prezidenta republiky.24  

Definitívne boli hranice obvodu schválené 18. augusta 1953, pričom platili 
so spätnou platnosťou od začiatku roka 1953.25 Príčinou spätnej platnosti bolo, 
že 1. januára 1953 prešli pod vojenskú správu všetky nehnuteľnosti a práva 
na vodu, ktoré boli na území Javoriny bez ohľadu na predošlého vlastníka. 
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26 VHA-B, f. VLaSK, šk. 1, 1953, č. j. 589, s. 1 – 2.
27 VÝBOH, c. d., s. 68.
28 DLUGOŠ, František: Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča 2000, s. 107.
29 JANIGA, c. d., s. 104.
30 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 30, inv. j. 117, ČR 128, Výpis z týždenných situačných 

správ OV-NB za dobu od 16. 3. 1952 do 23. 3. 1952.

Konkrétnou zmenou hraníc, ktorú odsúhlasilo KNV 18. augusta 1953, bolo 
rozšírenie Obvodu na úkor štátnych lesov, keď sa hranica od Volárne posunu-
la južným, juhovýchodným i juhozápadným smerom.26 Avšak aj tieto hranice                            
sa menili, keďže roku 1954 vyslovilo MNO požiadavku rozšírenia obvodu                                                                                                               
o časť katastra Levoče – Levočskej Doliny a Ľubice. MNV obidvoch obcí 
súhlasili, a tak 26. júla 1954 KNV v Košiciach odobril rozšírenie VO o dané 
územia. Rok 1955 bol v znamení rozšírenia okrajov Obvodu o časti obcí                                                               
Hradisko, Torysky, Majerka, Jakubany, Tichý Potok, Kolačkov a Poloma.27 

Dodnes sa hovorí, že pre znemožnenie pútí mala byť Mariánska hora za-
členená do VO. Cirkevný odbor KNV Košice naozaj navrhol jej využívanie 
pre vojenské účely pridelením k Levočským Kúpeľom.28 Takéto riešenie by 
malo pre konanie levočských pútí a kostol na Mariánskej hore katastrofálne 
následky. Našťastie sa tomuto úmyslu podarilo zabrániť.

Presídlenie obyvateľstva zaniknutých obcí

Na presídlení obyvateľov sa pod kontrolou straníckych orgánov podieľala 
štátna, vojenská i miestna správa. Pre ich zosúladenie boli potrebné porady, 
konajúce sa najčastejšie na KNV. Na jednej z takýchto schôdzok predostreli 
predstavitelia vojenskej správy plán, podľa ktorého chceli mať priestor k dis-
pozícii už v apríli 1952, pričom presídlenie sa malo uskutočniť v priebehu zim-
ných mesiacov. Ako sa ukázalo, tieto zámery vojenskej správy boli nereálne. 
Naivné boli tiež predstavy, že vidiecky človek, ktorý bol ešte stále pripútaný 
k pôde, ľahko príjme presťahovanie k priemyselným podnikom ako zlepšenie 
životných podmienok.29 Naše tvrdenie potvrdzuje i týždenná situačná sprá-
va OV-NB z marca 1952: V obci Ruskinovce začne všeobecné vysťahovanie 
občanov, ktorí budú vysťahovaní na rôzne miesta okresu. Tí ľudia, ktorí sa 
do Ruskinoviec nasťahovali v roku 1945, títo sa vysťahujú bez prekážok. Ťaž-
kosti sa však vyskytujú u tých, ktorí tam vlastnia pozemky, ktorí sa nechcú 
vysťahovať.30  Opačne však hodnotila situáciu správa o presídlení v Kežmar-
skom okrese: ... občania všetkých obcí bez nátlaku, dobrovoľne, jednohlasne 
a spontánne prijali ponúknuté podmienky až na obec Ruskinovce, kde najmä 
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31 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 35, inv. j. 121, ČR 67, Odpis situačnej správy o presídľo-
vacej akcii újazdu v kežmarskom okrese, s. 2.

32 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 29, inv. j. 117, ČR 23, Pokyny újazdnímu správci, s. 1 – 2.
33 JANIGA, c. d., s. 111.
34 Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA-P), f. KNV v Prešove, odd. Sekretariát predsedu KNV                         

v Prešove (ďalej KNV-P, odd. SpKNV-P), šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Zpráva presídľovacej 
komisie o zhodnotení plnenia vládneho úkolu o vytvorení vojenského obvodu „Javorina“.

35 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 29, inv. j. 117, ČR 23, Pokyny újazdnímu správci, s. 3.
36 BENICKÁ, c. d., s. 9.
37 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 29, inv. j. 117, ČR 23, Pokyny újazdnímu správci, s. 3.
38 JANIGA, c. d., s. 111.

osídlenci, ktorí sa nasťahovali do bytov a majetkov zanechaných po Nemcoch, 
spočiatku nechceli sa presídliť.31 Tento rozpor je potrebné vnímať v kontexte 
poukazovania na kvalitu po Nemcoch zachovaných domov, do ktorých boli 
presťahovaní mnohí presídlenci z obcí v Kežmarskom okrese.

Medzi obyvateľmi prebiehala pred presídlením politická uvedomovacia 
akcia, ktorá podľa pokynov MNO správcovi VO Josefovi Králikovi mala byť 
ukončená už do konca februára. Keď vezmeme do úvahy, že pokyny boli odo-
slané 8. januára, a medzitým bolo potrebné zvolať porady na KNV v Prešove                                    
i Košiciach, na ktorých sa mala prerokovať i otázka presvedčovacej akcie, 
ostane nám päť týždňov na jej vykonanie. Počas tohto obdobia museli v da-
ných obciach presvedčiť najprv predstaviteľov strany a MNV, následne zís-
kavali občanov, s ktorými hovorili v menších skupinkách, aby mohli každého 
podrobne oboznámiť s nutnosťou a prospešnosťou presídlenia.32 V praxi sa                                                                                                              
nakoniec akcia zanedbala. MNO dokonca naznačilo, že komisie v Prešovskom 
kraji takmer žiadnu propagandu nevykonali.33 Presvedčovacia kampaň bola 
vedená a usmerňovaná nejednotne, takže nebolo ani dostatočne jasné, čo pres-
ne majú agitátori ľuďom hovoriť.34 

S vysťahovaním sa malo začať 1. marca 1952. Úloha vypracovať konkrét-
ny plán presídlenia bola v rukách zmiešanej presídľovacej komisie. Obyva-
teľom, ktorí prejavili záujem dobrovoľne sa vysťahovať pred začatím vysíd-
lenia, bolo vysťahovanie dovolené.35 Táto možnosť súvisela s nedostatkom 
miest pre presídlencov. Na druhej strane to bolo do istej miery výhodné aj pre 
samotných obyvateľov, ktorí sa tak zbavili pocitu neistoty o svoj ďalší osud. 
Obavy panovali najmä medzi Blažovčanmi, ktorí si mysleli, že ako Rusíni                                        
a gréckokatolíci pôjdu na Sibír.36 

Najneskorší možný termín ukončenia presídlenia bol 31. október 1952.37  
Avšak už od začiatku sa plány posúvali, keďže snehové pomery nedovolili za-
čať 1. marca.38 K prieťahom prispeli aj samotní obyvatelia. V Blažove žiadali, 
aby im bola postavená nová obec pri Spišskej Kapitule. Takýmto spôsobom 
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prepadli až dva dátumy, určené na ich vysťahovanie.39 Odvolávali sa na ich 
rusínsku národnosť, kultúru a zvyky, ktoré by rozptýlením obyvateľstva za-               
nikli.40 Termín vysťahovania sa posunul aj v Ruskinovciach a Dvorcoch, kde 
bol pozmenený z 24. marca na 30. apríla 1952.41 Presťahovanie nebolo ľahké 
ani v Ľubických Kúpeľoch. Svedčí o tom i táto správa zo začiatku júna: T. č. 
má sa prevádzať vysťahovanie obce Ľubické Kúpele a občania sa proti tomu 
stavajú záporne a odmietajú sa vyťahovať. ONV však prevádza agitačnú kam-
paň, aby takto bolo snadnejšie vyťahovanie obcí.42 

Samotné presťahovanie a jeho metódy si priblížime na príklade osady                
Čertež, ktorá bola súčasťou obce Blažov. Vysťahovanie sa tu uskutočnilo 
30. a 31. mája 1952. Keďže panovala obava, že obyvatelia budú klásť odpor,                          
činitelia poverení vedením akcie pristúpili k razantnejším metódam. V obci 
sa sústredilo 20 príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ktorí boli vyzbro-
jení samopalmi s dvoma plnými zásobníkmi nábojov. Zabezpečovali, aby 
sa do obce nedostali obyvatelia Blažova a tiež aby zabránili úteku občanov                                                                                                                         
do okolitých lesov. Ďalšie hliadky pracovali v osade, kde slúžili na ochranu 
verejných a politických činiteľov. Vysťahovanie sa začalo 30. mája o 8.00 
hodine. Najprv boli vysťahované dopredu určené osoby, označené nálepkou 
štváčov a rebelantov. Po prvom prelome odporu nálada občanov zo zúri-
vosti klesla do beznádejnosti, no napriek tomu nejavili ani najmenší záujem                                                      
o to, aby pomáhali pri nakladaní svojho majetku na pristavené nákladné                                                                                                                       
autá. Sťahovanie v prvý deň uskutočňovala armáda. Na druhý deň bolo pre- 
sťahovaných zvyšných deväť rodín. Dňa 31. mája o 22.00 hodine bola osada 
Čertež odovzdaná vojenskej správe, ktorej jednotky mali zabrániť prípadným 
návratom vysídlencov. Napriek tomu, že vtedajšia moc hodnotila priebeh    
presídlenia ako hladký, pasívny odpor postihnutých občanov bol zjavný.43 

Už dva týždne po ukončení vysťahovania sa objavili žiadosti Blažovčanov 
o návrat späť. Je potrebné povedať, že nie všetci obyvatelia boli nespokojní. 
Ľudia, ktorí pracovali v mestách, nemuseli dochádzať. Straníci sa radšej roz-
hodli ísť príkladom pre nerozhodnutých obyvateľov.44 

39 BENICKÁ, c. d., s. 9.
40 VADRNA, Michal. Vysťahovanie Gréckokatolíckej farnosti Blažov v 50-tych rokoch. In NO-

VÁKOVÁ, Silvia (ed.). Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike : Zborník 
z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Prešov 2015, s. 144.

41 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 30, inv. č. 117, ČR 104, Žiadosť Povereníctva vnútra KNV 
o podanie správy o skutkovom stave presídlenia obce Dvorce.

42 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 32, inv. č. 54, Výpis z týždenných situačných správ OV-
-NB za dobu od 2. 6. 1952 do 7. 6. 1952.

43 BENICKÁ, c. d., s. 8 – 9.
44 VADRNA, c. d., s. 147.
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Prvý pokus o návrat sa uskutočnil 6. mája 1953, keď sa pokúsila skupina 
80 presídlených obyvateľov Blažova vrátiť s cieľom hospodáriť na svojich bý-
valých pozemkoch. V tomto prípade sa návratu obyvateľov podarilo zabrániť. 
V septembri 1953 sa však mnohí Blažovčania nakoniec vrátili do svojej obce. 
Začiatkom novembra ich nasledovali obyvatelia Ľubických Kúpeľov. Tých              
sa síce podarilo presvedčiť, aby opustili vojenský priestor, no po 14 dňoch, 
počas ktorých sa mali odstrániť nedostatky na ich nových bydliskách, sa opäť 
vrátili. Presídlenci sa v menšej miere vrátili aj do Dvorcov a Ruskinoviec.45 
KNV v Prešove zaslal povereníctvu vnútra po jednom takomto prieniku oby-
vateľov do Blažova túto správu: ... asi pred 14 dňami násilím prenikli cez                                                                                                                                
vojenské stráže do obvodu, kde sa usadili. Neskoršie nato si objednali od 
národných podnikov, pri ktorých boli zamestnaní, nákladné autá a v noč-
ných hodinách previezli svoje bytové zariadenie do Blažova a tam sa usadili.                                             
A na inom mieste: ... napriek tomu, že bolo zakázané pristaviť autá presíd- 
lencom, a tak sa podarilo oddialiť ich násilný odchod do 29. októbra 1953,         
na tento deň si presídlenci objednali 10 železničných vagónov, z nich 4 nalo-                                                                                                                                            
žili svojím nábytkom a takto ho prepravujú smerom na Blažov. To, že sa oby- 
vatelia vrátili spať, svedčí o tom, že sa nedokázali adaptovať na nové pod-     
mienky, keďže po návrate bývali v domoch, z ktorých boli v rámci postupných 
demolácií odstránené okná a dvere, školopovinné deti nechodili do škôl, v obci 
nebol ani jeden obchod s potravinami.46 Situácia sa skonsolidovala až na za- 
čiatku januára: Pri informatívnej návšteve členov vládnej komisie generálma-
jora Dr. Kokeša a generálmajora Kucháře v priestore bolo zariadené, aby 
presídlencom boli vrátené okná a dvere, poskytnutá lekárska pomoc a umož-
nené prezimovanie. Na porade vládnej komisie dňa 19. januára 1954 v Prahe 
bolo uznesené, aby do obce Blažov a Ľubické Kúpele boli vyslaní učitelia pre 
školské deti na nižšom stupni a pre deti, ktoré navštevujú školu vyššieho stupňa 
a ktoré dochádzajú pešo do školy, vzdialenej 9 km, aby prichádzal autobus; 
bol daný taktiež pokyn, aby do obcí dochádzala pošta (zariadi povereníctvo 
vnútra). Vojenská správa zariadi, aby v obciach boli predávané potraviny.47 

Na zlepšovaní sociálnych podmienok týchto obyvateľov má zásluhu aj 
súdruh Ivan Pivovarník. I keď bol predstaviteľom štátnej moci, správal sa                       
k navrátilcom ústretovo. Pre jeho pasivitu a opačné výsledky voči predstavám 
vtedajšej moci bol nakoniec odvolaný.48 Napriek zlepšeným podmienkam,                

45 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 41, inv. j. 125, ČR 184, Rozbor situace ve vojenském 
újezdu Javorina, s 6 – 7.

46 BENICKÁ, c. d., s. 10.
47 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 41, inv. j. 125, ČR 184, Rozbor situace ve vojenském 

újezdu Javorina, s 8.
48 VADRNA, c. d., s. 148.
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život v Blažove prinášal až absurdné situácie. V jedálni, kde sa stravovali                                                                                                                              
žiaci zriadenej školy, sa nepodávalo mäso. Dodávateľ ho totiž odmietol do-
dávať pre niekoľkomesačné dlhy ONV Sabinov.49 Vysťahovalcov provoko-                  
vala k návratu aj nečinnosť vojska v Javorine. Namiesto cvičenia vojakov vy-
užívali ich pozemky obyvatelia okolitých obcí. Daný stav prinútil rozmýšľať 
o návrate aj tých, ktorí už boli zmierení s presťahovaním.50 Situácii nepo-                                                                                                                                 
mohli ani informácie, že obyvatelia okolitých obcí rozkrádajú a ničia vnú-               
torne zariadenie bývalých domov vysídlencov.51 

Úrady sa snažili zabrániť návratom rôznymi spôsobmi. V Dvorcoch zváľali 
domy nepoužiteľné pre vojenské účely. Preto padol návrh, aby sa podobne 
postupovalo i v Ľubických Kúpeľoch a Blažove. Vojaci sa často snažili vypro-
vokovať nepokoje alebo bitky. Stali sa i prípady, keď vzali ľudí preventívne 
do väzenia.52 

Podľa rozboru situácie pred poradou na Úrade vlády sa do januára 1954 
vrátilo do zrušených obcí 671 osôb, čo bola takmer tretina vysídlených. Naj- 
viac obyvateľov sa nasťahovalo do Blažova, kde sa zdržiavalo 90 rodín, čo 
predstavovalo 397 osôb. V Ľubických Kúpeľoch bolo 51 rodín v počte 229 
príslušníkov. Do Dvorcov sa vrátilo 40 občanov. V Ruskinovciach žilo iba 
5 mužov bez rodín. Títo muži však na jar chceli k sebe nasťahovať i svoje 
rodiny.53 Ešte o horšom stave hovorí správa z 20. mája 1954, podľa ktorej žilo 
v Blažove až 119 rodín. Táto správa apelovala na zlepšenie podmienok pre-                                                                                                                          
sídlených občanov, ktorí by následne začali vplývať na navrátilcov, aby opus-
tili Vojenský obvod.54 

Situácia, ktorá nastala nasťahovaním pôvodných obyvateľov do svojich  
zaniknutých obcí si vyžadovala promptné a konkrétne riešenia. Tie si žiadali                                                      
zvýšenú pozornosť a kvalitnejšiu úroveň práce zo strany krajskej komisie,                                                                                              
vojenskej i ľudovej správy. Dňa 28. januára 1954 sa konala porada u predse- 
du vlády V. Širokého, kde bolo doporučené novovzniknutej vládnej komisii                                 
na čele s vládnym zmocnencom generálmajorom J. Kokešom preskúmať po-
zornejšie situáciu priamo na mieste a urobiť opatrenia čo najskôr, aby vojenská 
príprava armády nebola narušená. Aj napriek vzneseniu kritiky voči činnosti 

49 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 50, inv. č. 422, Upovedomenie KNV Prešov správcom                 
VO Javorina vo veci preplácania účtov jedálne.

50 BENICKÁ, c. d., s. 14.
51 VHA-B, f. VV-V, šk. 100, inv. č. 556, list 575.
52 VADRNA, c. d., s. 148.
53 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 41, inv. j. 125, ČR 184, Rozbor situace ve vojenském 
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54 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 29, inv. č. 213, Správa o stave vo vojenskom obvode Javo-
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ústredným orgánov, ktoré boli zodpovedné za pôvodné vysídľovanie, preto-
že nezabezpečili materiálnu stránku akcie v rámci pôvodného plánu, alebo 
nezabezpečili presun stavebného materiálu z iných plánovaných akcií, bol                                                                                                                                              
za hlavného vinníka predmetného stavu označený triedny nepriateľ.55 Vy-        
myslenie protivníka bolo typickou záhaľkou neschopnosti komunistického 
režimu. Situácia však bola nasledovná: Všetky tieto nesplnené úlohy viedli                  
k tomu, že sociálna situácia určitej časti presídlencov sa presídlením nezlepši-
la, ale zhoršila. A keď ich sťažnostiam nikto nevenoval pozornosť a ich ťažkosti 
neriešil, vrátili sa do svojho skoršieho majetku.56 

V záujme dodržania termínu druhého presídlenia, ktorý bol stanovený                   
na 31. august 1954, sa obnovila medzi presídlencami politická presvedčova-
cia kampaň. Zároveň pre tých, ktorí sa nevrátili do svojich bývalých obcí, ko-
misia mala nájsť dostatok stavebného materiálu, aby si sami začali opravovať 
konfiškáty, ktoré by neskôr už tak ľahko neopustili. Bolo potrebné zapracovať 
i na odstránení individuálnych ťažkostí presídlencov na nových pôsobiskách, 
ako nedostatok pastvín, vysoké kontingenty či zanedbaná hospodárska pôda. 
Obyvatelia si postupne uvedomovali nevyhnutnosť opätovného vysťahovania. 
Kategoricky však odmietali sťahovať sa do českého pohraničia a na miesta, 
z ktorých už raz odišli. Presídlenci chceli za presídlenie kvalitné nehnuteľ-
nosti. Z tohto dôvodu prijala vláda uznesenie, ktoré nariaďovalo jednotlivým 
rezortom urobiť opatrenia na výstavbu hospodárskych usadlostí pre občanov                              
z VO Javorina vo Vrbove a Žakovciach. Napriek týmto opatreniam lajdáckosť 
a laxnosť jednotlivých povereníctiev situáciu komplikovala a spomaľovala 
celý proces. To vnášalo medzi občanov neistotu o ich budúcnosť. Napokon bol 
VO Javorina definitívne vysídlený až koncom mája 1955, keď bol vysťaho- 
vaný posledný obyvateľ Blažova.57 

Problémy zabezpečenia bytovej otázky pre presídlencov

Najdôležitejšou zásadou pri hľadaní náhradných bytov pre presídlencov 
bolo ich umiestnenie do priemyselnej výroby alebo do socialistického sekto-
ra poľnohospodárstva.58 Podľa KNV v Prešove bol tento problém neprekona-  
teľný, keďže vo všetkých oblastiach bol nedostatok ubytovacích kapacít. Preto 

55 BENICKÁ, c. d., s. 15.
56 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 41, inv. j. 125, ČR 184, Rozbor situace ve vojenském 
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57 BENICKÁ, c. d., s. 15 – 18.
58 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Pokyny pre vysídlenie obyva-
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žiadali vybudovať 40 montovaných dvojdomkov pre vysťahovalcov z Blažova, 
čím by vytvorili až 80 bytových jednotiek. Tieto montované dvojdomky boli 
výhodné z viacerých hľadísk. Ich výstavba bola jednoduchá a rýchla. Sčasti sa 
montovali už vo výrobnej hale podniku. Kúpna cena predmetných domkov sa 
pohybovala okolo 100 000 Kčs, čo umožňovalo malým a stredným roľníkom 
ich nákup za finančné prostriedky, ktoré im vyplatila vojenská správa za ich 
pôvodné nehnuteľnosti. Stavbou týchto domkov sa ušetril úzkoprofilový sta-
vebný materiál, ako cement, tehly alebo železo.59 

Za miesto výstavby týchto domkov sa zvolili Sobrance. Keďže tu bolo 
mnoho pôdy pre obrábanie, nové bytové jednotky mali slúžiť potrebám jed-
notného roľníckeho družstva. V nasledujúcom období sa však plánovalo s roz-  
vojom priemyslu v Sobranciach, preto v budúcnosti mali tieto byty slúžiť aj 
pre pracujúcich v priemysle.60 O začatí ich výstavby sa rozhodlo 9. júna 1952 
na porade KNV. Vlastné stavebné práce sa začali 13. júna a mali byť ukončené 
do konca augusta, teda za 66 dní. Tento termín však nebol reálny. Práce kom-
plikoval aj nedostatok pracovných síl, miešačiek a meškanie dodávok staveb-
ného materiálu.61 Lokalita v Sobranciach nebola vhodná pre výstavbu sídliska 
aj z hygienických dôvodov, keďže v blízkosti bol cintorín, čo spôsobovalo                                   
ťažkosti s pitnou vodou. Preto zdravotný referát KNV zakázal ďalšie rozši-
rovanie cintorína. Mali sa vykonať aj ďalšie opatrenia pre zamedzenie zamo-
renia vody výkalovými a hnilobnými baktériami.62 Výstavbou dvojdomkov                                                                                                                       
v Sobranciach mala byť čiastočne zohľadnená aj požiadavka Blažovčanov,      
aby boli presídlení spoločne. Ich presídlenie do Sobraniec nakoniec bolo usku-
točnené len v menšej miere, pretože tempo tejto výstavby nezaručovalo včasné 
vyprázdnenie vznikajúceho VO.63 

Situácia v Sobranciach spôsobila, že 40 montovaných domkov sa malo                
postaviť na viacerých miestach. Jednotlivé počty sa však menili, a tak vzni-
kol ešte väčší chaos. Jeden z návrhov bol, aby sa v Sobranciach umiestnilo 

59 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Žiadosť o pridelenie montova-
ných domkov pre vysťahovať sa majúcich občanov obce Blažov.

60 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Výpis zo zápisnice napísanej 19. 
júna 1952 na zasadnutí komisie pre územné plánovanie pri plánovacom referáte KNV v Prešo-
ve.

61 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Správa o stavbe montovaných 
drevených dvojdomkov typu A-344 „Turany“ v počte 80 bj. v Sobranciach.

62 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Výpis zo zápisnice napísanej 19. 
júna 1952 na zasadnutí komisie pre územné plánovanie pri plánovacom referáte KNV v Prešo-
ve.

63 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Zpráva presídľovacej komisie            
o zhodnotení plnenia vládneho úkolu o vytvorení vojenského obvodu „Javorina“.
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22 dvojdomkov, v Sabinove 5 a v Hencovciach 13.64 O zmätku svedčí i ži-
adosť adresovaná KNV Prešov podniku Drevona, ktorý ani nevedel, na aké                                                                                                                             
miesto má expedovať 13 dvojdomkov, ktoré mali podľa spomenutého návr-
hu stáť v Hencovciach: Dôrazne žiadame, aby na zbývajúce dvojdomky bola 
nám určená adresa, nakoľko dvojdomky máme už hotové, až na stavebno-stol.                
výrobu a dielce týchto zaberajú nám značnú časť nášho výrobného priestoru.65  
Z ďalšej korešpondencie Drevony s KNV sa dozvedáme, že závod v Krásne 
nad Kysucou sa o predmetných zmenách dozvedel neskoro a do Sobraniec 
už poslal 29 domkov.66 V konečnom výsledku sa vytvorilo 40 bytových jed-
notiek v Sobranciach, 26 v Hencovciach, 10 v Sabinove a 4 v Prešove. Vý-
stavba týchto dvojdomkov sa naťahovala až do roku 1955. Bola poznačená 
množstvom technických nedostatkov a chýb.67 Dokonca ešte v decembri 1955 
upozorňovalo povereníctvo miestneho hospodárstva na odstránenie nedostat-
kov zistených pri kvalitatívnej kolaudácii, aby mohla byť vykonaná i kvanti-                                            
tatívna kolaudácia.68 

Prešovské KNV plánovalo splniť úlohu začlenenia presídlencov do prie-
myselného sektoru, najmä ich presťahovaním k podnikom v Snine, Micha- 
ľanoch, ku Drevokombinátu v Hencovciach, cementárni v Bystrom a k te-                                        
helniam v Košiciach.69 Predseda KNV v Košiciach Michal Chudík bojoval                                                                                                               
za vyriešenie tejto otázky snahou, aby zasiahnutí obyvatelia boli premiest- 
není do budujúcich sa bytov Hutného kombinátu v Košiciach.70 To však 
nebolo možné, keďže bytové investície pre rok 1952 nepostačovali ani                                                                                                           
pre zamestnancov kombinátu, ktorí prichádzali do Košíc z celej republiky.71 
Prekážky presídlenia k fabrikám kládli aj niektoré podniky, čo potvrdzuje aj 

64 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Správa o stavbe montovaných 
drevených dvojdomkov typu A-344 „Turany“ v počte 80 bj. v Sobranciach.

65 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Drevona-montovacie drevené 
dvojdomky, korešpondencia.

66 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Drevona-montovacie drevené 
dvojdomky, korešpondencia.
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70 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 32, inv. j. 118, ČR 4, Zápis z porady predsedov a tajomní-
kov KNV na Povereníctve vnútra, s. 5.
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presídlencov, s. 2.
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konštatovanie presídľovacej komisie: Nie menej vážnejším problémom, ktorý                        
sa neskoršie stával hlavnou prekážkou plnenia úkolu, mohol a môže mať ne-
priaznivé následky i pri skončení akcie, bolo nepochopenie rôznych zodpo-
vedných činiteľov, a to zástupcov závodov, resp. ich nadriadených orgánov. 
Toto sa prejavilo v rušení daných prísľubov o prijatí rodín, hľadaním rôznych 
dôvodov neprijať žiadne rodiny, alebo obmedziť ich počet na minimum...72

Zmätok prinášali aj príkazy podnikom nadriadených orgánov. Ministerstvo 
všeobecného strojárenstva so súhlasom ministra vnútra zakázalo Vihorlatu 
Snina uvoľniť 40 bytových jednotiek pre presídlencov z dôvodu ich potre-
by pre príchod odborníkov zo západného Slovenska a Čiech.73 V súvislosti                                    
s príchodom odborníkov do Sniny však správa presídľovacej komisie pozna-
menáva: Pritom napr. podnik Vihorlat, ktorý najviac operoval s odborníkmi            
z Čiech, obsadil byt. jednotky údajne (prieskum odoprel previesť) svojimi                                                                                                                              
zamestnancami, nie spomínanými odborníkmi.74 I postoj ministerstva vnú-
tra bol nejednoznačný. KNV v Prešove ministerstvo napísalo, že obyvatelia 
Blažova môžu byť ako pomocní robotníci individuálne presťahovaní do tohto 
podniku, pričom je však nutné sa na presnom počte dohodnúť s vedením fab- 
riky.75 Ministerstvo všeobecného strojárenstva však tvrdilo, že výklad minis-
terstva spor vyriešil so záverom, že uvoľnenie bytov pre presídlencov je mož-
né iba v ojedinelých prípadoch.76 Presťahovanie obyvateľov na toto miesto sa 
nakoniec ministerstvu a podniku podarilo znemožniť. V prípade Hencoviec 
bol pri uvoľňovaní bytov problematický postoj povereníctva lesov a neochota 
zo strany vojenských lesov.77 V Hencovciach pritom nešlo iba o spomínané 
dvojdomky, ktorých umiestnenie v tej dobe ešte nebolo celkom jasné. Podľa 
pôvodnej dohody malo byť do Hencoviec presťahovaných 45 až 50 rodín                                                                                                                                      
na rozostavané sídlisko, kde sa budovalo 72 bytových jednotiek typu T-12/51.78 
Na druhej strane pozitívnejší prístup k situácii zaujali cementárne v Bystrom, 

72 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Zpráva presídľovacej komisie               
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riaditeľ tehelní v Košiciach a ministerstvo zdravotníctva, pod ktoré patril                  
podnik v Michaľanoch.79 

Výhodné z viacerých dôvodov sa javilo začlenenie do priemyslu spôso-
bom presťahovania obyvateľov do domov, ktoré zanechali vysídlení Nemci. 
Presídlenci sa neocitli v celkom neznámom prostredí, keďže zväčša sa ne-                             
presťahovali ani do iného okresu, no aj tak by museli pracovať v priemysle, 
pretože ostali bez pôdy a svojich hospodárstiev. Takýto postup by bol prospeš-
ný aj pre budovanie priemyslu v danom regióne.80 Presťahovaní obyvatelia 
však takéto riešenie pochopiteľne nepriali. Obávali sa návratu Nemcov, čím                                                                                                                                              
by opäť stratili strechu nad hlavou. Preto bývalí obyvatelia Ľubických Kúpe- 
ľov podobne ako Blažovčania žiadali o vybudovanie ich nových domov           
na zelenej lúke.81 

Hľadanie nových obydlí vysídlencov pri JRD bolo komplikované tým, že 
na vznik JRD nenadväzovala bytová výstavba, ako v prípade budovania väč-
ších podnikov. Tento problém sa v Prešovskom kraji rozhodli riešiť už spo-
mínanou výstavbou montovaných domkov.82 Košický kraj plánoval vyriešiť 
túto situáciu podobne ako v prípade začlenenia presídlencov do priemyslu, 
teda využitím domov, ktoré ostali opustené po odchode Nemcov. Jeden z ich 
návrhov predpokladal, že takýmto spôsobom by na JRD v okrese Kežmarok 
umiestnili do pracovného zaradenia až 165 rodín. Od začiatku však bola pro-
blémom napr. spolupráca jednotlivých stupňov moci pri zabezpečení opravy 
Nemcami opustených domov.83  

Vtedajšia moc sa snažila posilniť presídlencami JRD, na ktorých bol ne-
dostatok pracovných síl. Niektoré takéto družstvá, ako Lipany a Sabinov, sa 
nachádzali blízko.84 Pokyny vysídlenia obyvateľstva od Povereníctva vnútra 
v Bratislave však odporúčali pomocou presídlencov z Javoriny riešiť najmä 
nedostatok výkonných roľníkov pri veľkej výmere pôdy na JRD v pohra-                           
ničí.85 O presídlencov mali záujem i družstvá v obciach, kde bola kolek-                         
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ných domkov pre vysťahovať sa majúcich občanov obce Blažov.

83 ŠA-K, f. KNV- K, odd. SaR KNV, šk. 29, inv. j. 117, ČR 61, Zpráva o možnosti ubytovania 
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ných domkov pre vysťahovať sa majúcich občanov obce Blažov.

85 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Pokyny pre vysídlenie obyva-
teľstva a pre určenie a vyúčtovanie náhrad za poštátnený nehnuteľný majetok, s. 2.



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

176

tivizácia problematická. Príchodom nových členov do JRD chceli dočasne                                                                                                                                      
nahradiť chýbajúcich robotníkov. Príkladom takejto obce bola napríklad 
Úbrež.86 Začlenenie vysídlencov do socialistického poľnohospodárstva bolo 
pre týchto ľudí predsa menším šokom ako zaradenie do priemyslu. Pochopi-
teľná neochota presídlencov presťahovať sa k podnikom bola zjavná. Obava 
z adaptácie týchto ľudí bola jedným z faktorov, ktorý spôsobil pri ich pre-             
miestnení do podnikov už opísané problémy. Tieto obavy sa naplnili, keďže 
ľudia neskôr odstupovali od zmlúv s podnikmi a vracali sa do svojich pôvod-
ných obcí. Aj keď je potrebné podotknúť, že k tomu prispeli aj samotné pod- 
niky, ktoré svojou slabou starostlivosťou prehlbovali nespokojnosť presídlen-
cov. Tá vyvrcholila prípadom, keď neupravené vývody elektrického prúdu 
zabili v Hencovciach 13-ročného chlapca.87 

Vtedajšia moc charakterizovala presídlenie do budujúceho sa socialistické-
ho priemyslu ako prioritné.88 Avšak i z uvedených dôvodov bol počet premie-
stnených do socialistického poľnohospodárstva pomerne vysoký. Ako príklad 
môžeme uviesť štatistiku vysídlenia obce Blažov, z ktorej bolo 74 rodín pre-
sídlených do poľnohospodárskeho sektora. Čo je iba o štyri menej ako počet 
rodín presťahovaných k priemyselným fabrikám. Z toho bolo na JRD a štátne 
majetky v Čechách a na Morave premiestnených 12 rodín. Iba 16 rodín ostalo 
na družstvách a štátnych majetkoch v Prešovskom kraji. Ostatní boli presídle-
ní do iného kraja na Slovensku.89 Najviac z týchto ľudí sa ocitlo v Košickom 
kraji. Dá sa predpokladať, že pri presídľovaní obcí patriacich do Košického 
kraja bol podiel začlenených do socialistického poľnohospodárstva ešte vyš-
ší ako v prípade Blažova, keďže väčšine presídlencov boli pridelené domy                                                                                                                        
v okolitých dedinách ako Huncovce alebo Stotince, kde boli možnosti prie- 
myslu obmedzené.90 

Už rozbor pred poradou u Viliama Širokého navrhoval ako jedno z rie-
šení návratov obyvateľstva do VO výstavbu nových rodinných domov ale-
bo poľnohospodárskych usadlostí pre tých, ktorým nedokážu prideliť vhodný                                                                         
majetok.91 Túto situáciu napokon vyriešilo uznesenie vlády o zabezpečení 

86 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Žiadosť JRD Úbrež o pridelenie 
presídlencov.

87 VHA-B, f. VV-V, šk. 100, inv. č. 556, list 576.
88 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Pokyny pre vysídlenie obyva-

teľstva a pre určenie a vyúčtovanie náhrad za poštátnený nehnuteľný majetok, s. 2.
89 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 7 – 8, hromadný spis 110, Zpráva o splnení úkolu daného 
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presídlenia z vojenského priestoru Javorina, ktoré bolo prijaté 29. júna 1954 
a ktoré uložilo ministerstvu stavebníctva misiu výstavby hospodárskych usad-
lostí typu H 1-5 v obciach Žakovce a Vrbov.92 Sídlisko vo Vrbove bolo stavané 
pre vysídlencov z Ľubických Kúpeľov. Žakovce boli určené pre Blažovča-
nov.93 Dokonca sa uvažovalo o premenovaní Žakoviec na Blažov. Pre potreby 
urýchlenia výstavby týchto sídlisk žiadal vládny odbor výstavby viaceré vý-
nimky. Jednou z nich bola napr. výnimka v lehotách dodania technického pro-
jektu stavebnej výrobe.94 Predmetné uznesenie vlády schválilo i túto výnimku 
pod podmienkou neúčtovania nákladov spojených s oneskoreným dodaním 
technického projektu.95 

I túto výstavbu podobne ako celé zriadenie VO Javorina od začiatku spre-
vádzali viaceré problémy. Jedným z problémov bol aj nábor pracovníkov po-
trebných pre výstavbu týchto sídlisk. K 9. novembru 1954 sa podarilo takýmto 
náborom evidovať 616 pracovníkov. V skutočnosti ich však pracovalo k da-
nému dátumu len 452 ľudí. Starostlivosť o robotníkov bola nedostatočná, boli 
problémy s ubytovaním, stravovaním, s odvozom z pracoviska. Tieto nedo-
statky spôsobovali veľkú absenciu a fluktuáciu pracovníkov.96 Iným spôsobom 
však mala byť o stave tejto výstavby informovaná verejnosť. Správca Obvodu 
mjr. Pohl žiadal predsedu KNV Košice M. J. Chudíka o nasledovné: Dnes Tě 
moc prosím, abys uvážil, zda-li by nebylo třeba informovat v tisku o některých 
velmi dobrých pracovních výkonech našich dělníků ve Vrbově a Žakovcích, 
zda by nebylo správne vyzdvihnout veliké úspěchy, které, zejména v posledních 
dnech dokázali a proto vyslat na stavbu některého z Vašich novinářů. Myslím 
že výstavba tak velkých socialistických sídlišť ve Vrbově a v Žakovcích by měla 
tiskem proběhnout, pretože jde skutečně o velkolepé akce, zejména, přihléd-
neš-li ke krátkosti lhůt, ve kterých byli úspěchy dosaženy. Přitom by nemuselo 
být vůbec nic vzpomínáno, že jde o nějaké vysídlování, prostě by šlo o vý-                                                                                                                         
stavby socialistických sídlišť v obcích, ve kterých je dostatek půdy, které čeká 
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na obdělání.97 Ďalším dôvodom, ktorý spomalil výstavbu sídlisk, bola zima. 
Už 20. novembra v dôsledku teploty -11 °C a sneženia sa práce zastavili.                                  
Vládny zmocnenec síce nabádal, aby sa práce po prechodnom oteplení opäť 
obnovili, aby sa so sťahovaním mohlo začať už v decembri. Avšak i on pripus-
til, že sídliská sa budú zrejme musieť dokončiť až na jar.98 Záznam z porady    
na Úrade Predsedníctva Zboru povereníkov (ÚPZP), konanej 15. februára, 
však stále konštatoval viacero problémov. Medzi nimi nedostatok murárov či 
čerpadiel. Táto porada riešila aj finančné a súdne problémy pri pokonávkach, 
ktoré neprospievali ani výstavbe vo Vrbove a Žakovciach. Problémom boli               
i obavy, že nedodané množstvá materiálu z roku 1954 nebudú dodané. Toto ro-
kovanie malo za úlohu prerokovať harmonogram tak, aby sa bytové jednotky 
odovzdali ešte v marci.99 

Presídlenie obyvateľov sa nakoniec dokončilo 26. mája. Je priam neuve-
riteľné, že napriek vysídleniu, trvajúcemu namiesto pár mesiacov niekoľko 
rokov, správca VO sa chválil ako splnili úlohu vysťahovania o päť dní skôr.100  
Odovzdávanie sídlisk bolo vykonané veľkolepým spôsobom. Podľa návrhu 
programu po skončení oficiálnej časti mala nasledovať ľudová veselica, spre-
vádzaná vystúpeniami ľudových súborov a vojenskej hudby, kolotočmi, stán-
kami s občerstvením, prítomnosťou novinárov, fotoreportérov, pracovníkov 
rozhlasu a štátneho filmu.101 Ešte aj v nasledujúcom období sa venovala tým-
to sídliskám pozornosť. Dôraz sa kládol najmä na odstránenie pri kolaudácii      
zistených nedostatkov, definitívne dokončenie stavieb, konečnú úhradu sta-
vieb a zvyšovanie rastu životnej úrovne.102 Hlavným dôvodom tejto starostli-                                                     
vosti bola obava z nespokojnosti presídlencov, ktorá už raz viedla k návratu                                                                                                 
do pôvodných obcí.103 Pre predstavu možno uviesť, že napríklad iba na vý- 
stavbe domov vo Vrbove sa preinvestovalo 2 293 905,87 Kčs.104 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že problémy pri bytovej otázke boli podobné 
ako v prípade VO Lešť, kde však bol počet presídlených oveľa menší. Tak-

  97 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 40, inv. j. 125, ČR 1036, Žiadosť VO o uverejnenie dob-
rých pracovných výkonov robotníkov pri výstavbe Vrbov-Žakovce.
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Javorina ohľadom uviaznutia výstavby vo Vrbove a Žakovciach.
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103 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 48, inv. j. 128, ČR 613, Prípis MNO o Javorine, s. 2.
104 ŠA-K, f. KNV-K, odd. OVaVH KNV, šk. 73, inv. j. 51, ČR 1, Celková rekapitulácia Vrbov.
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tiež sa tam vyskytoval nedostatok nehnuteľnosti pre presídlencov. Finančné 
ťažkosti pri výstavbe nových domov boli obrovské. Nízkym spôsobom ohod-
notenia zabraných nehnuteľností sa znížila finančná kapacita presídlencov.                      
Podobným javom boli i protichodné kroky štátnej správy, ktoré namiesto                               
pomoci prinášali ďalšie komplikácie.105 

Dôsledky vzniku Vojenského obvodu pre okolité obce

Obyvatelia obcí v Levočských vrchoch žili vo veľmi zaostalom prostredí. 
Platilo to najmä pre horské obce v okrese Levoča, ktoré nie sú na okraji poho-
ria, prípadne v dolinách ústiacich k hlavným cestám alebo do okolitých miest, 
ale boli priamo vo vnútri levočských hôr. Ich obyvatelia sa venovali prevažne 
výrobe domáceho plátna, šindľov, metiel, prútených košíkov, spodnej bieliz-
ne, trelichu, kúdele a vretien, výšivkárstvu, včelárstvu, šitiu kožuchov, ruka-
víc a podobným domácim remeslám.106 Cestné spojenie do týchto obcí bolo 
katastrofálne. Prakticky existovala poriadna cesta iba z Levočskej Doliny                                                                           
k lokalite Podhrby, odkiaľ sa dalo dostať do Závady a Torysiek.107 Taktiež bola 
vybudovaná štátna cesta z Ulože do Vyšných Repáš. Po tejto ceste však pre 
15 – 17 % stúpanie nepremávala autobusová linka.108 Ostatné cesty boli ťažko 
prejazdné i pre vozy, nemali ani pevný podklad alebo mosty.109 Roku 1955 
bolo z desiatich horských obcí 8 neelektrifikovaných.110 Ťažko sa dalo oča-
kávať od ľudí žijúcich v tomto prostredí, že príjmu skonfiškovanie pôdy pre 
budovanie VO.111 Je preto pochopiteľné, že obyvatelia dedín, obklopujúcich 
Javorinu, podporovali odpor presídlencov v zrušených obciach.

Ťažkosti v procese zaberania pozemkov patriacich pod okrajové obce 
VO robili okrem bežných obyvateľov i predstavitelia MNV. Správa pre KNV                       
z okresov Kežmarok a Levoča opisuje takýto prípad: V Stotinciach nám MNV 
naopak borí postup náhradového riadenia, lebo ako bolo zistené, predseda 
MNV, tajomník MNV a člen rady KNV dokonca vyslali miestneho pastiera pásť                
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dobytok do vojenského újazdu. Po osobnom rozhovore s predsedom ONV                                                                                                                                        
v Kežmarku nepodarilo sa ani tak zaistiť presvedčovaciu kampaň a ačkoľvek 
sme v obci previedli už niekoľkokrát verejné pohovory, na ktorých bol prí-
tomný tiež predseda ONV v Kežmarku, nezlomili sme silu nepriateľov, ktorí 
držia Stotince proti nám. Stejná situácia je v Jurskom, kde MNV nemá záujem, 
aby pomohli a bývalí vlastníci odmietajú jakúkoľvek dohodu s voj. správou.112                                             

Podobne to bolo i v Závade, kde predseda MNV síce pristúpil k dohode,                                                                                                                
no k ďalšiemu presvedčovaniu bol úplne pasívny. Oveľa ráznejší bol tamojší 
tajomník MNV, ktorý otvorene vyjadril svoj nesúhlas i pred členmi vládnej 
komisie. Za tento postoj ho predseda krajskej komisie Ján Minarčík navrhol 
odvolať z funkcie.113 

Na druhej strane Obvodu v Staroľubovnianskom okrese bola problema-
tická najmä obec Jakubany. Svojou veľkosťou i dostupnosťou bola na vyššej 
úrovni ako obce v Levočskom okrese. Avšak práve jej sa zabralo najviac pas-
tvín, ktoré tvorili hlavný zdroj obživy obyvateľov až 250 roľníckych usadlos-
tí.114 To samozrejme v tejto rázovitej obci s rusínskym charakterom spôsobilo 
odpor tamojších obyvateľov proti zaberaniu ich pôdy.

Zriadením VO Javorina bola teda narušená hospodárska rovnováha okoli-
tých obcí. Zmenšením ich katastrálnych území stratili obyvatelia krmovinovú 
základňu pre dobytok, ktorý ich živil. V týchto obciach bol napríklad nadbytok 
hovädzieho dobytka až niekoľko tisíc kusov nad plánovanými stavmi vzhľa-
dom k zmenenej výmere pôdy. To spôsobovalo, že dobytok bol podvyživený 
a obyvatelia Torysiek alebo Jakubian ho stále vyháňali na pastvu do Obvo-
du.115 Táto situácia spôsobila i pokles výkupu mlieka. Predseda ONV Levo-
ča v tejto súvislosti reagoval na možnosti prijatia opatrení zlepšenia výkupu 
mlieka nasledovne: Pre informáciu poznamenávam, že nepriaznivo na celko-
vú dodávku mlieka v okrese pôsobia horské obce, u ktorých dodávka prudko 
klesla. Roľníci poukazujú na nedostatok krmiva, nakoľko prevažnú časť lúk 
pripadla VO Javorina.116 Problémom koexistencie okrajových obcí s VO bolo 
i narušovanie vojenského priestoru obyvateľmi okolitých dedín. Ako sme                                                         
už poukázali, čiastočne to bolo spôsobené nutnosťou zabezpečenia pastvy                 

111 ŠA-K, f. KNV-K, odd. PK KNV, šk. 244, inv. j. 214, ČR 3, 1954, Správa pre Radu KNV Košice.
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pre dobytok. Druhým aspektom však bola neschopnosť obyvateľov pochopiť, 
že žijú v susedstve pre nich nebezpečného priestoru. Na to vplývala spočiatku                                                                                                                                        
i spomenutá minimálna vojenská činnosť v Obvode. Ľahkovážnosť obyvateľov 
pri vnikaní do Javoriny bola aj akýmsi typom obrannej reakcie voči vzniku                                                                                                                                         
VO a následnej strate pôdy. Navyše takéto správanie podporovalo viacero 
faktorov. Jedným z nich bola slabá ochrana Obvodu, ktorá najmä spočiatku 
takmer neexistovala.117 V roku 1954 poslal správca Javoriny obciam v okolí                                                                                                                                      
VO na vyvesenie upozornenia, ktoré obsahovali zásady pobytu v Obvode.118  
Problém však pretrvával napríklad pri vyberaní pokút za priestupky pase-
nia dobytka či nepovoleného vstupu. Na dôsledky neschopnosti finančných 
odborov ONV, ktoré vymáhali tieto peňažné tresty upozorňuje i správca                                                                                                                          
Obvodu Josef Pohl: Tím se dostáva trestní řízení do takového stavu, že pa-
chatel necíti důsledky svého jednání a dopouští se i nadále dalších přestup-
ků, při zjišťování se vysmíva bezpečnostním orgánům, že se stejně nic nestane                           
a setrváva v trestné činnosti. Trestní řízení prováděné ONV stráci svoji autori-
tu a je bezvýsledné, hluboko narušuje bezpečnost našeho prostoru a politickú 
situaci v okrajových obcích.119 

Problémom bolo aj narušovanie VO pri putovaní do Levoče. Až roku                 
1956 sa podarilo viacerými opatreniami, medzi ktorými bolo i plné vojenské 
využívanie Obvodu v dobe konania púte, odplašiť ľudí od prechodu cez Javo-
rinu.120 

Nedostatok krmovín pre dobytok sa podľa návrhu pôdohospodárskeho                                    
odboru rady ONV v Kežmarku mal riešiť kombináciou viacerých opatrení.                                                                                                                                     
Prvým bola zmena poľnohospodárskych kultúr v závislosti od možnosti                                       
a podmienok jednotlivých obcí. Taktiež navrhovali presídliť mladých ľudí                                                                                                                                    
z Jakubian na miesta, kde bola voľná pôda. Konkrétne išlo o výstavbu no-
vých poľnohospodárskych usadlostí pri JRD v Spišskej Belej, na opustenej 
a skonfiškovanej pôde v Huncovciach a Vrbove. Zvýšenie krmovinovej zá-
kladne mali podporiť i prednášky a filmy, ktoré poukazovali na zefektívnenie 
pestovania a využívania krmovín pri používaní nových postupov.121 

Prevádzal sa aj výkup dobytka, ktorý však bol nedostatočný. Ukázalo sa, 
že riešenie problému okrajových obcí Obvodu spočívalo v nutnosti presídliť 

117 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 31, inv. j. 117, ČR 327, Sťažnosť predsedu KNV Košice 
na nedostatočné bezpečnostné opatrenia pri ochrane VO.

118 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 39, inv. j. 124, ČR 403, Upozornenie.
119 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 49, inv. j. 128, ČR 878, Sťažnosť OÚ VO Javorina                       

na vymáhanie peňažných trestov.
120 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 51, inv. č. 431, Upozornenie pre prípad priechodu VO, s. 1.
121 ŠA-K, f. KNV-K, odd. PK KNV, šk. 244, inv. j. 214, ČR 3, 1954, Zpráva o návrhu doriešenia 

krmovinovej základne v obciach susediacich s VO Javorina.
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časť obyvateľstva. To bolo podmienené i tým, že v danom priestore sa ne-
počítalo s výstavbou priemyslu. KNV Prešov navrhol presídliť najmenej 100 
rodín z obce Jakubany, 23 rodín z Kolačkova a 30 rodín z Tichého Potoka. 
Kraj Košice navrhol vysídliť celú obec Torysky s 954 obyvateľmi a Hradisko 
so 179 občanmi. Spolu to predstavovalo 330 – 350 rodín, pre ktoré bolo nut-
né vystavať nové usadlosti v Prešovskom a Košickom kraji. Výstavba a pre-
daj domov presídlencov mala byť podobná ako v prípade Vrbova a Žakoviec.                                                                                                                                      
Rozptýlenie presídlencov však malo byť väčšie. Vtedajšie orgány si uvedo-
movali, že akcia takéhoto rozsahu sa môže vykonať len postupne a v dlhšom 
časovom intervale.122 To je evidentný rozdiel oproti plánu presídlenia vnútor-
ných obcí Obvodu. Rovnaké však stále bolo, že tento plán opäť nebol reál-
ny. Postupne sa znižovali jeho nároky. Z Torysiek sa podľa ďalšieho návrhu 
má vysťahovať už iba niečo nad 70 rodín. Hradisko má byť vysťahované iba           
v prípade, ak bude vojenská správa trvať na rozšírení svojho územia, pričom 
presídlenie bude v jej réžii podľa zákona z roku 1949.123 

Posunom bola i výstavba podniku v Novej Ľubovni. Súdobá moc si tu           
uvedomila nasledovné: Okamžitého zlepšenia životnej úrovne obyvateľstv sa                                                                                                                                        
tu dosiahne za nižších nákladov a menšej organizačnej a presvedčovacej 
práce, než by sa vyžadovalo presídľovanie.124 Rozdielom oproti prvotnému 
presídleniu bolo deklarovanie jeho dobrovoľnosti. Obyvatelia boli skôr mo-
tivovaní k presťahovaniu ako násilne presídlení, i keď praktiky nátlaku a za-                                                                                                                                             
strašovania sa stále používali. Ako podpora k presídleniu mal slúžiť príspevok 
20 000 Kčs, pôžička do výšky 25 000 Kčs, zvýhodnenie pri získavaní staveb-
ného materiálu.125 Bolo zrejmé, že komunistický režim nemal síl na nútené 
presídlenie navrhovaného množstva ľudí. Lehoty presídlenia obyvateľstva sa 
posúvali.126 

Rozumnejšie preto bolo zamerať na druhý pilier vyriešenia situácie                             
v okrajových obciach VO, a to na zlepšenie životných podmienok v daných 
obciach.127 To si vyžadovalo skvalitnenie cestného spojenia, ktoré tak zabez-

122 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 53, inv. j. 132, ČR 797, Dôvodová Zpráva k návrhu vlád-
neho uznesenia o zabezpečení presídlenia obyvateľov z okrajových obcí VO Javorina, s. 2 – 4.

123 ŠA-K, f. KNV-K, odd. PK KNV, šk. 244, inv. j. 214, ČR 8, 1955, Návrh na presídlenie časti 
občanov okrajových obcí VO Javorina v Košickom kraji.

124 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 53, inv. j. 132, ČR 820, Dôvodová zpráva k návrhu 
vládneho uznesenia na zlepšenie hospodárskych pomerov obyvateľstva žijúceho v okrajových 
obciach VO Javorina a na rozšírenie VO Javorina o kataster obce Hradisko, s. 6.

125 ŠA-K, f. KNV-K, odd. PK KNV, šk. 244, inv. j. 214, ČR 8, 1955, Návrh na presídlenie časti 
občanov okrajových obcí VO Javorina v Košickom kraji.

126 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 87, inv. j. 141, ČR 908, Informovanie predsedu KNV                     
o predlžení lehoty presídlenia.

127 ŠA-K, f. KNV-K, odd. PK KNV, šk. 244, inv. j. 214, ČR 8, 1955, Návrh na presídlenie časti 
občanov okrajových obcí VO Javorina v Košickom kraji.
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pečilo možnosť dochádzania do práce v okolitých mestách, čo v konečnom 
dôsledku znamenalo aj pretrhnutie väzieb s dedinským spôsobom života, kto- 
ré spôsobilo znižovanie počtu obyvateľov. Taktiež to uľahčilo elektrifikáciu 
obcí či výstavbu kultúrnych a sociálnych zariadení.128 

Ak chceli vtedajšie orgány zabezpečiť pokoj, museli ustúpiť i v iných otáz-
kach. Veď ešte na porade 1. júna 1956 na ONV v Kežmarku sa konštatovalo: 
že v okrajových obcích neni klid, dokazuje už tá skutečnost, že po celé zimní 
období dochádzelo ke kradežím dřeva a že během tohoto zimního období došlo 
ke stratě 40 číslovaných hraničních mezniků a 147 výstražných tabulí. V údobí 
před touto poradou došlo k nedovolenému vyhnaní dobytka z obcí Torysky                      
a Závada.129 Problémom bola napríklad otázka kosby sena, ktorá sa vyriešila 
tak, že Toryskám a Jakubanom bola kosba povolená s podmienkou, že sa ne-
vykoná jednotlivo, ale spoločne. To však odmietali obyvatelia Jakubian. Ešte 
pálčivejšou otázkou bolo pasenie dobytka. Tento problém riešila i spomína-
ná porada v Kežmarku. Jej výsledkom boli trvalé zmluvy o pasení dobytka                                                                            
s obcami Majerka, Stotince, Jurské, Kolačkov, Lomnička, Tichý Potok, Nižné 
Repaše a Levočská Dolina. Zmluvy len pre rok 1956 sa uzavreli s okrajový-
mi obcami Jakubany, Poloma, Torysky, Závada, Levoča a Hradisko. Doho-
dy na jedno pastevné obdobie sa uzavreli aj s inými podnikmi, ktoré neboli                                                                          
z okrajových obcí, ako JRD Malý Slavkov, JRD Kežmarok, MNV Žakovce                  
a šľachtiteľská stanica v Levočských Lúkach.130 

Celkovo môžeme hodnotiť procesy súvisiace so vznikom VO Javorina ako 
nekoncepčné a chaotické. Vtedajšia moc nemala jasný plán, ako postupovať. 
Problémy, ktoré vznikali, sa neriešili zodpovedne a promptne. Komunistický 
režim podcenil tieto procesy a nezvládol ich, čo sa napríklad prejavilo v opä-
tovnom návrate vysťahovalcov do svojich zaniknutých dedín. To svedčí o tom, 
že zmeny, ktorými si presídlenci prešli, boli pre nich veľmi bolestivé, keďže     
sa neskladali len z aspektu presídlenia, zmeny bydliska na iné miesto. Súčas-
ťou tohto presídlenia boli i ďalšie javy, ako kolektivizácia, industrializácia, 
urbanizácia, zaberanie majetku. Každý z týchto procesov sám o sebe bol boles-
tivý najmä pre dedinského človeka. Vysídlencom zo štyroch obcí, nachádza-
júcich sa vo vnútri VO Javorina, sa tieto procesy naakumulovali dohromady. 
Predstavitelia súdobej moci nerátali ani s problémami, ktoré spôsobil vznik 
Javoriny okolitým obciam. Ich obyvatelia neboli vôbec pripravení na život                     
vedľa takéhoto vojenského priestoru. Riešenie týchto problémov prinieslo                                                                                                                                      

Okolnosti vzniku vojenského obvodu Javorina

128 ŠA-K, f. KNV-K, odd. SaR KNV, šk. 71, inv. j. 138, ČR 55, Pripomienky rady KNV k návrhu 
uznesenia na čiastočné presídlenie obyvateľov z okrajových obcí VO Javorina.

129 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 51, inv. č. 431, Zápis o porade na ONV Kežmarok, s. 1.
130 ŠA-P, f. KNV-P, odd. SpKNV-P, šk. 51, inv. č. 431, Zápis o porade na ONV Kežmarok, s. 7.
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pozitíva i negatíva. Najmä v horských obciach Levočského okresu to spôso-
bilo, že ich obyvatelia mohli využívať pre nás už neodmysliteľné vymože-
nosti vybudovanej infraštruktúry, akou sú napr. kvalitné cesty alebo elektrická 
energia. Na druhej strane sa dostupným spojením s okolitými mestami v kom-
binácii s nemožnosťou obživy väčšiny obyvateľov v pasienkarstve tieto obce 
postupne vyľudnili.

UMSTÄNDE DER ENTSTEHUNG DES MILITÄRGEBIETES JAVORINA

Patrik Griger

Die vorliegende Studie hat die Ambition, mit der objektiven wissenschaftlichen 
Erforschung dieses Thema anfangen zu dürfen, das in der Zeit des kommunistischen 
Regimes zu tabuisierten Themen gehört hat. Das Militärgebiet Javorina wurde in der 
ersten Hälfte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts gegründet, also in der Zeit der größten 
Brutalität des kommunistischen Regimes. Seine Entstehung war mit zahlreichen Pro-
blemen verbunden, die in der vorliegenden Studie objektiv beschrieben worden sind. 
Weil aber der Umfang der Studie begrenzt ist, konnte die betroffene Problematik nicht 
komplett erforscht werden. Deswegen befasst sich die vorliegende Studie nur mit aus-
gewählten Umständen, die mit der Errichtung des Militärgebietes Javorina zusammen-
hängen. Zu solchen gehören zum Beispiel die Entstehungsgründe, notwendige Legisla-
tive zur Errichtung des Militärgebietes, die Auswahl eines konkreten Gebietes und die 
Grenzbildung des Militärgebietes Javorina. Die Studie befasst sich außerdem auch mit 
der Zwangsumsiedlung der Bevölkerung und ihren Folgen, von denen überwiegend 
dem Militärgebiet nahe liegende Gemeinden betroffen wurden. 

Übersetzt von Soňa Polláková
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Z DEJÍN SPIŠSKÝCH ARCHÍVOV

Pri príležitosti 60. výročia vydania Vládneho nariadenia č. 29/1954 o ar-
chívnictve v Československu, ktorá predstavovala počiatok štátom organizo-
vaného archívnictva aj na Slovensku, Štátny archív v Levoči so svojimi po-
bočkami pripravil 21. novembra 2014 dve podujatia. Prvým z nich bol odborný 
seminár na tému Štátne archívy na Spiši a ochrana archívneho dedičstva, ktorý 
sa konal v budove historickej radnice v Levoči. Druhým podujatím bola ver-
nisáž výstavy 10 rokov činnosti reštaurátorského ateliéru v Štátnom archíve 
v Levoči, realizovaná vo výstavných priestoroch archívu. Na seminári od-                  
zneli nasledujúce prednášky: Ivan Chalupecký: K počiatkom Štátneho archívu                                          
v Levoči (pohľad očami súčasníka); František Žifčák: Štátny archív v Levo-
či a ochrana archívneho dedičstva; Mária Novotná: Fondy Štátneho archívu                                                                                                                                    
v Levoči z pohľadu múzejnej praxe; Vladimír Olejník: Archív Spišského bis-
kupstva a Štátny archív v Levoči – história, vzťahy, perspektívy; Elena Dzu-
rillová: Anabáza okresného archívu v Levoči; Božena Malovcová: Popradský 
archív v prúde času; Nina Palková: Pohľad do 60-ročnej činnosti štátneho 
archívu v Spišskej Novej Vsi; Hedviga Bilská: Z histórie štátneho archívu                                                          
v Starej Ľubovni. Vedenie Spišského dejepisného spolku ponúklo všetkým                
autorom možnosť uverejniť svoje príspevky zo seminára v ročenke spolku. 
Časť autorov ponuku prijala. 

 Redakcia

K PROBLEMATIKE ŠTÁTNYCH A CIRKEVNÝCH 
ARCHÍVOV NA SLOVENSKU

Ivan Chalupecký

Organizované archívnictvo na Slovensku ešte nemá dlhú históriu. Siaha 
vlastne len do roku 1954, keď bol vydaný prvý zákon o archívnictve. Ne-
znamená to však, že archívy aj predtým na Slovensku neexistovali a čiastoč-
ne nefungovali. Ak sa chceme zamyslieť nad súčasným stavom archívnictva                    
na Slovensku, je potrebné stručne sa pozrieť na jeho dejinný vývoj.

Najviac stredovekých listín sa na Slovensku zachovalo v bývalých cirkev-
ných archívoch. Niet divu, veď Cirkev stála nielen na začiatku vzdelanosti                    
a kultúry, ale v stredoveku sa vo významnej miere podieľala aj na správe štátu. 



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

186

1  CHALUPECKÝ, Ivan: Archív Spišskej stolice do roku 1785. In: Slovenská archivistika, XXX, 1995, 
č. 2, s. 89 – 97.

Cirkevná hierarchia zastávala často najvyššie posty na kráľovskom dvore a aj 
niektoré kapituly a kláštory sa na zaisťovaní administratívy, a najmä práva, 
podstatnou mierou podieľali. Bola to najmä inštitúcia tzv. vierohodných miest 
– loca credibilia – fungujúca od stredoveku až do 18. storočia pri niektorých 
kapitulách a konventoch (kapituly v Nitre, Bratislave a na Spiši, konventy                    
na Zobore, v Hronskom sv. Beňadiku, v Jasove, Lelesi, v Šahách a v Turci) 
vo funkcii verejných notárov pri najrôznejších právnych úkonoch. Vierohodné 
miesta disponovali autentickou pečaťou, vydávali vlastné listiny, konfirmácie 
listín, z príkazu kráľa konali spolu s predstaviteľmi štátu rôzne právne úkony 
pri darovaní majetkov, majetkových prevodoch a pod. V súvislosti s tým vied-
li aj úradné protokoly a samozrejme museli kópie dokumentov uschovávať                                                                                                           
vo svojich archívoch. Práve oni vyprodukovali väčšinu zachovaných stredo-
vekých listín, ktoré sa do súčasnosti zachovali. Svoje archívy mali aj biskup-                                                                                                            
stvá, kapituly, kláštory. Verejnú správu i súdnictvo vykonávali od 13. storo-
čia komitáty, nazývané aj stolice či župy, ako aj slobodné kráľovské mestá.                                              
Aj tie sa museli starať o svoje archívy. Boli však vystavené rôznym ne-                     
bezpečenstvám najmä pri ich vzájomnom odovzdávaní po voľbách nových 
funkcionárov. U miest sa stav zlepšil až od doby, keď mali svoje radnice,                                                                                                        
u žúp podobne to súviselo s výstavbou administratívnych župných domov, 
ktorá však prebehla väčšinou len v 18. storočí. Mnohé z nich podľahli aj po-                                                                                                                                              
žiarom alebo iným prírodným katastrofám. Napriek tomu sa archívy žúp za-
chovali súvislejšie od 16. storočia a tvoria základný prameň pre dejiny regi-
ónov i krajiny,1 ale archívy mnohých miest siahajú súvislejšie (nepočítame 
do toho stredoveké listiny) až do 14. alebo 15. storočia (Bratislava, Bardejov, 
Prešov, Košice, Trnava). Napr. zatiaľ čo archív mesta Viedne má len niekoľko 
kusov stredovekých úradných kníh, archív susednej Bratislavy ich má celé                         
desiatky v súvislých radoch od 14. storočia. O svoje archívy sa starali aj                   
významnejšie šľachtické rody, najmä v súvislosti so zaisťovaním svojich                                                                                                       
majetkových práv, ale aj z prestížnych dôvodov.

Je prirodzené, že najväčšiu starostlivosť venovali svojim archívom viero-
hodné miesta. Vyplývalo to z ich postavenia a poslania. O svoje archívy sa 
starali aj kláštory, z nich však boli mnohé neskôr zničené. Arcibiskupstvá a bis-
kupstvá sa začali venovať systematickejšie archívom až v 18. storočí, podobne 
ako aj župy. Vtedy vznikli prvé archívne poriadky, spisy sa začali evidovať,                                                                                                              
systematicky rozdeľovať do oddelení a pododdelení. Župy zamestnávali                                      
od 18. storočia aj archivárov, ktorí sa starali nielen o vlastný archív župy, ale                                                                                                                                              
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3 MATUNÁK, Michal.: Mestský archív a archivári. Kremnica 1928.
4 DEMKÓ, Koloman: Szepesvármegye városi levéltárai. In: Demkó, Koloman. (zost.): A Szepe-
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város levéltárának tartalomjegyzéke. In: A Szepesmegyei történeklmi társulat évkönyve, IX – X, 
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5 IVÁNYI, Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. Budapest 1910.

aj o archívy podriadených organizácií.2 Zintenzívnilo sa to najmä od polovice 
19. storočia, kedy sa s pribúdajúcou byrokraciou začala záplava písomností, 
takže ich bolo treba občas aj skartovať. Významný vplyv na archívy na Slo-
vensku malo aj založenie dnešného Maďarského krajinského archívu v Bu-
dapešti v roku 1874. O archívy a archiválie sa začali zaujímať historici, a tak 
bolo nutné venovať im pozornosť aj z hľadiska ich využívania pre vedecké 
účely. Pred rokom 1918 sa o svoje archívy staralo len niekoľko miest, ktoré 
mali na to vhodných ľudí. Šlo najmä o archívy miest Košice, Bardejov, Bra-
tislava, Prešov, Spišská Nová Ves, Levoča, Trenčín, Trnava, Banská Bystri-
ca, Banská Štiavnica a iné. Niektoré z nich usporiadali domáci archivári, ako 
napr. Pavol Križko usporiadal archív Kremnice,3 profesor gymnázia Koloman 
Demkó usporiadal archív mesta Levoče,4 niektoré spracovali bádatelia či cu-                                                                                                                                        
dzí historici, ako napr. Béla Iványi skatalogizoval stredoveké dokumenty                
mesta Bardejov.5 Archívy miest, ale aj župné archívy, sa začali využívať aj 
pre vedecké bádanie. Čo sa týka archívov šľachty, tie sa síce tiež najmä v 19. 
storočí usporiadali a vypracovali sa k mnohým z nich elenchy, ale verejné 
bádanie v nich bolo obmedzené. Tak boli usporiadané už v 18. storočí archí-                                                                                                       
vy rodov Erdődy, Eszterházy, Zay, neskôr Andrássy, Csáky. Pre tieto archívy 
malo veľký význam, že mnohé rody ich z vlasteneckého nadšenia deponovali 
do Maďarského národného múzea a potom do Maďarského krajinského archí-
vu, čo ich zachránilo najmä pred zničením po prvej, ale i po druhej svetovej 
vojne.

Koncom roku 1918 sa rakúsko-uhorská monarchia rozpadla a na jej tros-
kách vznikla Československá republika. Veľká časť inteligencie odišla zo Slo-
venska a usadila sa v Maďarsku. Činnosť najvýznamnejších, župných archí-
vov, sa prerušila a celkom prestala po zrušení pôvodných žúp koncom roku 
1922. Ich archívy sa dostali do správy okresných úradov, ktoré im nevenovali 
pozornosť. Veľa na tom nezmenila ani skutočnosť, že už v roku 1919 vznikol 
Štátny inšpektorát archívov a knižníc v Bratislave, ktorý však mal len jedného 
zamestnanca, inšpektora, ktorý bol univerzitným profesorom. Keď bol v roku 
1928 zrušený na Slovensku stredný stupeň riadenia a ostali len okresné úrady 
a Krajinský úrad v Bratislave, vznikol pri ňom ako jeho súčasť krajinský ar-
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chív, ktorý mal už aj odborný personál a je základom súčasného Slovenského 
národného archívu. Viaceré župné a niektoré mestské archívy sa zničili, alebo 
utrpeli vážne straty, lebo prakticky ostali bez riadenia a dozoru.6  

Do existencie archívov na Slovensku v značnej miere zasiahla druhá sveto-
vá vojna a začiatok vlády komunistov. Po prechode frontu boli takmer všetky 
šľachtické kaštiele obyvateľstvom vyrabované a archívy a čiastočne aj kniž-                                                                                                                                            
nice zničené. Keď v roku 1950 počas jednej noci komunisti zlikvidovali tak- 
mer všetky mužské kláštory, väčšina ich archívov sa tiež zničila. Knižnice sa 
v podstate dostali do Knižnice Matice slovenskej. Popri knihách sa tam dostali 
aj jednotlivé archiválie. V súvislosti s konfiškáciami majetkov šľachty a s po-
zemkovou reformou zriadilo Povereníctvo poľnohospodárstva a pozemkovej 
reformy v roku 1947 Poľnohospodársky archív pri Povereníctve poľnohos-
podárstva, ktorého úlohou bolo prevziať do vlastníctva štátu archívy skonfiš-
kovaných veľkostatkov a lesných závodov, pokiaľ ešte neboli zničené. Tento 
archív, ktorý mal aj 6 pobočiek na celom Slovensku, bol obsadený mladými 
historikmi a jazykovedcami, ktorí mali pre archívy isté nadšenie. Oni chodili 
po starých kaštieľoch a veľkostatkoch a zachraňovali archívy tam, kde sa ešte 
našli. Ich činnosti možno ďakovať za záchranu mnohých šľachtických archí-
vov, ktoré by ináč boli zanikli. Archívy nielen zachraňovali, ale aj roztriedi-
li, usporiadali a zaviedli ich evidenciu. V súvislosti so znárodnením baníctva                                   
a hutníctva bol v roku 1950 založený v Banskej Štiavnici Ústredný banský 
archív, ktorý sústreďoval písomnosti banských a železiarskych závodov z úze-
mia celého Slovenska. Okrem toho však už od svojho začiatku bol povere-
ný výskumnými úlohami pre potreby baníctva a hutníctva, čiže od začiatku        
vykonával aj odbornú výskumnú činnosť. Niekdajší Krajinský archív v Bra-
tislave sa v roku 1945 pretvoril na Archív Povereníctva vnútra a v roku 1952 
sa premenoval na Slovenský ústredný archív. Jeho úlohou bolo sústreďovať                           
a spracovávať písomnosti centrálnej správy a súdnictva na Slovensku. Bývalé 
župné archívy sa už v roku 1945 dostali do správy krajských úradov, čo im 
však vo viacerých prípadoch uškodilo, pretože niektoré boli zničené, niektoré 
presťahované do nevhodných priestorov.

Veľký význam pre slovenské archívnictvo malo zriadenie katedry archív-
nictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave v roku 1950, ktoré začalo vychovávať kvalifikovaných 
archivárov. Pri výchove a vyučovaní sa dbalo jednak na pomocné vedy histo-
rické, ale aj na výučbu cudzích jazykov, pretože archivár na Slovensku musí 

6 RUDOHRADSKÝ, Štefan (zost.): Archívy v Slovenskej socialistickej republike. Bratislava 1976,                 
s. 15 – 26.
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nevyhnutne ovládať aj jazyk latinský, nemecký a maďarský, a to aj v ich stre-
dovekých podobách.

Archívnictvo na Slovensku bolo ešte z čias medzivojnového obdobia v pô-
sobnosti rezortu ministerstva vnútra. Tam je doteraz, hoci medzitým sa uva-
žovalo aj o prechode do rezortu kultúry. Prvým krokom k vytvoreniu systému 
archívnictva v Československu bolo založenie Archívnej správy Ministerstva 
vnútra v Prahe v roku 1953 ako vrcholného riadiaceho orgánu pre archívy. 
Krátko nato vznikla aj Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra v Bra-
tislave ako orgán podriadený pražskému centru, ktorý však disponoval znač-
nou samostatnosťou. Jeho zamestnancami vo vyšších službách boli dlho 4 
ľudia. Jeden z nich v podstate policajt, ale s ohromným citom a zápalom pre 
archívy. On chránil ostatných a vytváral im podmienky pre ich odbornú prácu. 
Boli tam dvaja bývalí profesori latinčiny, ktorí nemali čo učiť, pretože vyučo-
vanie latinčiny sa zo škôl vylúčilo a neskôr jeden absolvent archívneho štúdia. 
Väčšina z nich už mala prax v poľnohospodárskom archíve. Možno povedať, 
že v rámci daných možností boli oni iniciátormi nielen zriadenia archívnej 
organizácie, ale najmä vysokej kvality odbornej práce archívov. 

Začiatky organizovaného archívnictva v Československu siahajú do roku 
1954, kedy bolo vydané vládne nariadenie č. 29/1954 Zb. o archívnictve. Hoci 
obsahovalo len niekoľko paragrafov, bola to základná norma, od ktorej sa vy-
víjal celý nasledujúci vývoj archívnictva. V duchu marxizmu uvedená vyhláš-
ka označila všetky archívy ako súčasť jednotného štátneho archívneho fondu. 
Ďalej určila, že archívnictvo je v riadení ministerstva vnútra, určilo základnú 
štruktúru archívov. Štátne archívy sa chápali ako vedecko-výskumné ústavy. 
Po odbornej stránke mali archívnictvo usmerňovať vedecké archívne rady.                                                                                                                                            
Na základe tohto nariadenia začala od 1. júla 1954 pôsobiť v Bratislave Slo-
venská archívna správa ako najvyšší riadiaci orgán archívov na Slovensku. 
Vznikli dva ústredné archívy: Štátny ústredný archív v Bratislave a Štátny 
ústredný banský archív v Banskej Štiavnici. Krajské archívy sa premenovali 
na štátne archívy. Keďže na Slovensku bolo vtedy 6 krajov, premenovali sa 
dovtedajšie krajské archívy na štátne archívy v Bratislave, Košiciach, Prešo-
ve, Nitre, Banskej Bystrici a v Bytči. Tie spravovali v podstate staré archívy 
žúp. Len jeden z nich, Štátny archív v Košiciach, mal pobočku v Levoči, kde 
boli uložené písomnosti Spišskej župy. Pri každom štátnom archíve vzniklo                       
aj Archívne oddelenie Ministerstva vnútra, na čele ktorého boli náčelníci                                                                                                                            
– štátni policajti – ako priamy riadiaci orgán. V každom okrese vznikol okres-
ný archív, ale tie nepodliehali bezprostredne ministerstvu vnútra, ale okres-
ným národným výborom, podobne ako tomu bolo v Sovietskom zväze a v Ne-
meckej demokratickej republike. Vznikli aj dva mestské archívy, v Bratislave                                                                                                                          
a v Košiciach. Pod vedením Slovenskej archívnej správy sa začali systema-

K problematike štátnych a cirkevných archívov na Slovensku
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ticky obsadzovať miesta archivárov kvalifikovanými pracovníkmi. Keďže 
funkcia archivára bola spoločensky i finančne neatraktívna a vyžadovala sa 
pre ňu dobrá vedomosť latinčiny, nemčiny a maďarčiny, dostali sa do archívov 
mnohí bývalí bohoslovci alebo novici z rozpustených reholí, prípadne poli-
ticky nespoľahliví ľudia (napr. Jozef Šimončič, Ján Dubovský, Jozef Vozár, 
Šebastián Labo, Ivan Chalupecký, Ctibor Matulay, Peter Štibraný, Zora Vies-
tová, Alexander Zrebený, Július Slaný, Jozef Kuruc a iní). To sa trpelo, pretože 
šlo o vynikajúcich odborníkov a o svedomitých pracovníkov. Pri kvalitnom 
riadení zo strany vtedajšej Slovenskej archívnej správy sa začala v archívoch 
systematická činnosť, spočívajúca spočiatku v triedení a evidencii fondov,                                                                                                                                  
v usporadúvaní, ale súčasne sa s ich pomocou začala vytvárať aj archívna               
teória. Veľký význam pre systém práce malo vydanie Základných pravidiel                                                                                                   
pre prácu s archívnym materiálom v roku 1958.7 Stali sa záväznou normou                                                                                          
a v podstate platia do súčasnosti, hoci neskôr ich vymenila podrobnejšia prí-
ručka.8 V nej sa presne určil druh a obsah archívnych prác. Šlo o skartáciu, 
základnú evidenciu, lokačný prehľad, triedenie, usporadúvanie, súpis fondov, 
opis fondov, inventarizáciu, katalogizáciu a registre. Každý druh práce sa ni-
elen popísal, ale uvádzali sa aj príklady. Možno povedať, že v tomto prvom 
období sa archívy nielen vyformovali, ale vykonali aj obrovský kus práce. 
Vytvorili sa formy niektorých archívnych pomôcok. Základnou pomôckou 
bol inventár. Tie však mnohí archivári vyhotovovali podrobne a zachytáva-
li v nich nielen skupiny spisov, ale aj všetky významnejšie spisy, čím svoju                                                                        
úlohu prekročili, ale stali sa pre bádateľov nevyhnutnou pomôckou. Nega- 
tívom bolo, že v dobe, keď pracovali v archívoch mnohí ľudia s dobrými               
znalosťami jazykov a s klasickým vzdelaním, sa uprednostňovalo spracovanie 
písomností z medzivojnového obdobia kvôli tomu, že obsahovali dokumenty 
k dejinám komunistickej strany a revolučného robotníckeho hnutia. K nim sa 
vyhotovovali tematické katalógy. Istým vyvrcholením týchto prác bolo vyda-
nie obsiahlych a podrobných sprievodcov po všetkých štátnych a niektorých 
mestských a okresných archívoch v rokoch 1957 – 1964.9 V polovici 60. rokov 
bolo v štátnych a okresných archívoch uložených okolo 130 000 bm archív-
nych dokumentov. Slovenskí archivári úzko spolupracovali najmä s maďar-
skými archivármi a veľmi im pomohla aj skutočnosť, že každý rok sa jeden     
z nich mohol zúčastniť na 3-mesačnej archívnej stáži pri Archives Nationales 

7 Vydala Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra, Bratislava 1958.
8 HORVÁTH, V. – KARTOUS, P. – WATZKA, J.: Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych 

dokumentov. Bratislava 1988.
9 Tituly týchto i iných archívnych publikácií sú uvedené v poznámkovom aparáte brožúry: CHA-

LUPECKÝ, Ivan: Führer durch die Archive der Slowakischen Republik. Stuttgart 1998.
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v Paríži. Súčasne sa aj adaptovali a zariaďovali priestory pre archívy. Niektoré 
budovy sa podarilo získať len pre archívne účely. Vyhotovili sa nové regáli, 
začalo sa dbať o mikroklímu v depozitároch, zariaďovali sa študovne a pri 
niektorých archívoch aj fotografické a reštaurátorské dielne. Začali sa syste-
maticky budovať archívne príručné knižnice, hoci s funkciou knihovníka sa 
v archívoch – okrem ústredného archívu – nepočítalo. Zaviedla sa zásada, že 
všetky usporiadané písomnosti sa uložili do krabíc, ktoré zabraňovali nielen 
prenikaniu prachu, ale aj svetla. Postupne sa sieť archívov rozšírila o archívy 
podnikové – šlo o veľké podniky, ktoré svoje archívy spravovali sami – a o tzv. 
zvláštne archívy, ako napr. Archív Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie, 
Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Štátnej banky, Literárny 
archív Matice slovenskej10 a iné. Vylúčené boli z archívnej starostlivosti len 
archívy polície a komunistickej strany. 

V druhej polovici 60. rokov nastala v politickom živote Československa 
istá liberalizácia. Od 1. júla 1966 boli zrušené archívne oddelenia pri krajských 
správach Ministerstva vnútra a tak ubudol priamy dozor polície na archívy.                  
V tom istom roku začal vychádzať vedecký archívny časopis Slovenská archi-
vistika, v ktorom sa publikovali štúdie z oblasti archívnictva i histórie a ktorý 
si získal dobrú reputáciu. Po Pražskej jari došlo k federalizácii Českosloven-
ska. V rámci nej sa oddelila Slovenská archívna správa od Českej archívnej 
správy a na rozdiel od českých krajín, kde archívy ostali podriadené policajnej 
zložke ministerstva vnútra, slovenské archívnictvo síce tiež ostalo pri minis-
terstve vnútra, ale pri jeho civilno-správnom úseku. To umožnilo značný príliv 
peňazí na rekonštrukciu, resp. novostavbu archívnych budov a na ich moderné 
zariadenie. Na Slovensku sa doterajšie štátne archívy v roku 1969 premenovali 
na štátne oblastné archívy a doterajšia pobočka v Levoči sa stala samostatným 
archívom, takže štátnych oblastných archívov bolo 7. Ten počet sa zachoval 
do nedávnej minulosti. Samostatné postavenie získal Ústredný banský archív. 
Nevyužila sa však príležitosť zjednotenia štátnych archívov s okresnými ar-                                                                                                                                           
chívmi. Tie ostali naďalej pod správou okresných národných výborov, ale do-
stali názov: štátne okresné archívy.11 V roku 1975 bol vydaný aj nový podrob-
nejší a odborne fundovaný archívny zákon.12 Ten už podrobne špecifikoval 
pojem archívnych dokumentov, venoval sa však aj ochrane archívnych doku-
mentov, ich využívaniu, organizácii archívnictva a umožnil niektoré dokumen-

K problematike štátnych a cirkevných archívov na Slovensku

10 MAŤOVČÍK, A.: Literárne rukopisy. Súpis publikovaných dokumentov k dejinám slovenskej lite-
ratúry od polovice 19. storočia do konca roku 1983. Martin 1987.

11 KOSTICKÝ, B.: Dvadsať rokov organizovaného československého archívnictva. In: Slovenská archi-
vistiky, IX, 1974, č. 2, s. 3 – 14.

12 Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
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ty zaradiť medzi pamiatky alebo medzi národné kultúrne pamiatky.13 Ten zá-
kon doplnilo množstvo konkrétnych vyhlášok o jednotlivých druhoch činnosti, 
o skartácii, o podnikových archívoch, o využívaní archívnych dokumentov,                                             
o ich kategorizácii a ochrane, ako aj o technických podmienkach pre archív-
ne budovy.14 Aj keď mnohé z nich boli medzičasom novelizované, v podstate  
väčšina z nich platí do súčasnosti. 

Nová organizácia archívov umožnila, že v rokoch 1975 – 1983 bola po-
stavená nová účelová budova pre Štátny ústredný archív SSR. Podstatne sa 
zlepšili aj materiálne podmienky štátnych oblastných archívov. Jeden z nich 
(Nitra) dostal novú budovu, v Prešove bol bývalý kláštor františkánov, ktorý 
už bol v ruinách, adaptovaný na archív a možno polovica okresných archí-
vov si postavila nové účelové budovy. Koncom 70. rokov sa však tzv. poli-
tická normalizácia začala prejavovať aj v archívnictve. Ústredné i regionálne 
orgány KSS získavali čoraz väčší vplyv na archívy a riaditelia archívov sa                                                         
stali nomenklatúrnymi kádrami KSS, takže nejedného riaditeľa archívu na- 
hradil vo funkcii človek – nearchivár, ktorý však bol členom KSS. O celkove 
dobrom mene slovenských archívov v zahraničí svedčí, že v roku 1983 sa ko-
nalo zasadnutie Table ronde des archivs v Bratislave.

Zmena v roku 1989 sa archívnictva veľmi nedotkla. Niektorí bývalí ria-
ditelia, ktorí boli odstavení z politických dôvodov, síce znovu mohli nastúpiť 
do pôvodnej funkcie, ale slovenská archívna správa ostala v starom obsade-
ní. V roku 1991 a 1992 síce bol archívny zákon z roku 1975 novelizovaný,15 
ale novelizácia sa netýkala podstatných vecí. V podstate šlo len o zmenu ter                             
minológie, že slovo: "socialistický" bolo vynechané a niektoré pojmy boli     
prispôsobené novej situácii. Zákon však ponechal Jednotný archívny fond  
Slovenskej republiky, hoci slovo "štátny" vynechal. Pojem sa však naďalej             
týkal aj súkromných archívov. Zákon vyslovil právo každého študovať ar-
chívne dokumenty a skrátil lehotu z 50 na 30 rokov. Okresné archívy naďalej 
ostali v správe nových okresných úradov a názov Štátneho ústredného archívu                                                                                                                         
Slovenskej socialistickej republiky sa zmenil na Slovenský národný archív. 
Ten sa stal aj samostatnou právnickou osobou. Zvláštne archívy sa premeno-
vali na osobitné a dala sa možnosť samosprávnym mestám založiť si vlastný 
mestský archív a vydržiavať ho na vlastné náklady. Nie je div, že to právo 
okrem Košíc ani jedno mesto nevyužilo.

13 KARTOUS, P.: 50. výročie prvého archívneho zákona. In: Slovenská archívistika, XXXIX, 2004,                  
č. 2, s. 3 – 10.

14 Publikované boli ako príloha publikácie: HORVÁTH, V. – KARTOUS, P. – WATZKA, J.: c., d.,                  
s. 146 – 199.

15 Zákon č. 571/1991 Z. z.
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Od 1. januára 1993 sa Československo rozpadlo a vznikla samostatná Slo-
venská republika. Na archívnictvo, ktoré aj doteraz bolo od českého oddelené, 
to nemalo bezprostredný vplyv. Najväčšou zmenou bolo, že archívna sprá-
va stratila svoju relatívnu samostatnosť a stala sa len Odborom archívnictva                      
a registratúr Ministerstva vnútra SR. Napriek tomu, že archivári sa aj doteraz 
od roku 1974 starali o podnikové archívy a v tej súvislosti dozerali aj na re-                                                                                                                                      
gistratúry príslušných podnikov, vniesol sa do archívnictva nový fenomén, 
ktorý má nepriaznivý vplyv na samotné archívnictvo. Povinnosť archívov sta-
rať sa o registratúry všetkých podnikov a firiem bez ohľadu na to, či z ich častí 
niekedy bude archívny dokument, alebo nie. Ten vplyv nadobudol katastro-
fálne rozmery najmä po vydaní nového Zákona o archívoch a registratúrach               
v roku 2002.16 K nemu vyšla aj vykonávacia vyhláška.17 

Uvedený zákon je koncipovaný v duchu socializmu. Termín "Jednotný        
archívny fond Slovenskej republiky" bol zmenený na: "Archívne dedičstvo 
Slovenskej republiky". Už tá formulácia napovedá, že všetky archívne doku-
menty nachádzajúce sa na Slovensku sa považujú za vlastníctvo tohto štátu. 
Čiže už táto formulácia, hoci používa moderné výrazové prostriedky, pouka-
zuje na socialistický charakter zákona. Dokazujú to aj ďalšie ustanovenia zá-
kona, ktoré napr. pod trestom požadujú od každého, kto nejakým spôsobom 
nadobudol nejaký archívny dokument, aby ho predložil niektorému štátnemu 
archívu (§ 3/3). Ďalej určuje, že všetky archívne dokumenty, aj v súkrom-
nom vlastníctve, sú nescudziteľné (§ 3/4). Každý, aj súkromná osoba, si môže                   
zriadiť archív len so súhlasom ministerstva vnútra (§ 5/2 a 6/1b). Zákon pred-
pisuje, že v každom, i najmenšom archíve, musí byť zamestnaný človek s vy-
sokoškolským vzdelaním v študijnom odbore archívnictva a pomocných vied 
historických (§ 6/3b1). Vlastník archívneho dokumentu je povinný predložiť 
ho príslušnému štátnemu archívu na zápis do evidencie (§ 8/2a). Podobných 
ustanovení, zasahujúcich hrubým spôsobom do vlastníckych práv, je viac. 

Najhoršie na zákone však je, že sa vzťahuje aj na registratúry. Archivári 
sa majú starať nielen o registratúry veľkých podnikov, u ktorých je predpo-
klad, že produkujú budúce archívne dokumenty, ako to bolo predtým a čo bolo      
pochopiteľné, ale aj o registratúry samostatne podnikajúcich fyzických osôb. 
Aj tie sú povinné viesť registratúru podľa predpisov, vypracovať si registra- 
túrny a archívny poriadok a predložiť ich na schválenie príslušnému archívu, 
a to pod určenou pokutou do pol milióna korún.18 To je absurdne nezmyselné 
ustanovenie nielen preto, že bezdôvodne zasahuje do súkromného vlastníctva 
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16 Zákon č. 395/2002 Z. z.
17 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. októbra 2002 č. 628/2002 Z. z.
18 Hovorí o tom Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. novembra 2004.
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a do súkromia osôb, ale aj preto, že vzhľadom na tisícky drobných podnikov                                                                                                                                 
a živností archivári venujú väčšinu svojho času miesto sprístupňovania ar-
chívnych dokumentov konzultáciám a kontrole podľa tohto ustanovenia.                               
Z archivárov sa stali štátni úradníci. Na druhej strane sa podnikateľom pridala 
nepotrebná byrokracia. Z k vyhláške priloženého vzorového registratúrneho 
plánu je vidieť, že jeho autor nemá jasno ani v registratúrach, ani v archívoch.                                                                                                                                  
Na Slovensku sa urobil v archívoch síce obrovský kus práce. Vypracova-
lo sa tisíce archívnych pomôcok, sprístupnili sa kilometre dokumentov. Na-
priek tomu mnohé vzácne archívy najmä miest a šľachtických rodín ešte nie 
sú spracované a sprístupnené pre bádanie. Namiesto vlastnej archívnej práce 
sa archivári zaoberajú registratúrami drobných stolárov, obuvníkov, holičov, 
prevádzkovateľov verejných záchodov a pod. Je nepochopiteľné, ako mohol 
parlament, v ktorom sú zastúpené aj pravicové strany, takýto zákon schváliť. 

Uvedenému zákonu sa však čiastočne podarila jedna vec, o ktorej sa dávno 
hovorilo, ale ktorú nebolo možné vyriešiť z politických dôvodov. Zjednotili 
sa štátne archívy s bývalými okresnými archívmi tým spôsobom, že okresné 
archívy sa stali pobočkami príslušných štátnych archívov. Vzhľadom na to, 
že mnohé z nich mali vlastné nové budovy, ostali na pôvodných miestach, len 
riadenie sa zjednotilo. 

Ku koncu roka 2002 bolo v 10 štátnych archívoch a 37 pobočkách 175 
425 bm archívnych dokumentov. Z nich sa 85 % vykazovalo ako spracované. 
V štátnych archívoch pracovalo 452 zamestnancov, z toho 157 s vysokoškol-
ským vzdelaním. 51 % archívov bolo umiestnených v pre archívne účely zre-
konštruovaných budovách, takmer 30 % v novopostavených archívnych účelo-
vých budovách a 19 % v starých budovách.19 Vo väčšine štátnych archívov sú 
filmové laboratóriá, v niektorých reštaurátorské dielne. Každý archív disponu-
je vhodnou študovňou i príručnou knižnicou.20 Sú využívané bádateľmi z ce-                                                                                                                                       
lého sveta, ale podstatnou mierou sa podieľali aj na rehabilitáciách a rešti-     
túciách komunistami zhabaných majetkov.

Samostatnou a veľmi smutnou kapitolou slovenského archívnictva sú cir-
kevné archívy. Už sme vyššie spomenuli ich hodnotu i straty mnohých archí-
vov reholí a kongregácií. Aj na ne sa vzťahujú archívne zákony. Pozrime sa 
na ne aj očami správy, ktorá bola podaná v rokoch 1995 a 1996 na Pontificia 
commissio de bonis culturalibus Ecclesiae vo Vatikáne, i podľa súčasného   
stavu.

19 ŠPÁNKOVÁ, M.: Koncepcia rozvoja štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých záko-
nov do roku 2010. In: Slovenská archivistiky, XXXIX, 2004, č. 1, s. 171 – 224.

20 Prehľad archívov, ich zariadení a fondov včítane príslušnej literatúry dáva: KOLLÁROVÁ, Z.                    
– HANUS, J.: Sprievodca po slovenských archívoch. A Guide to the Slowak Archives. Prešov 1999.
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Napriek tomu, že správu archívov cirkevnej správy reguloval kódex         
kánonického práva, mnoho starostlivosti sa im ani v minulosti nevenovalo. 
Najvýznamnejšie z nich sú archívy biskupské. Slovensko má v súčasnosti tri 
rímskokatolícke arcidiecézy, päť diecéz a vojenský ordinariát, jednu grécko-
katolícku archieparchiu a dve eparchie. Pôvodne patrili katolícke biskupstvá 
do arcibiskupstva ostrihomského a jágerského. Prvé pokusy o spracovanie ich 
archívov spadajú do konca 18. storočia.21 Dôležité boli najmä detailné smerni-
ce ostrihomského arcibiskupa Batthyányho z 30. decembra 1786. Podľa nich 
mali biskupstvá rozdeliť svoje písomnosti do dvoch skupín: Archivum vetus,                                                                                        
do ktorého mali patriť spisy do roku 1775, a Archivum novum pre novšie                                            
spisy. Vlastným archívom teda bol tzv. Starý archív, zatiaľ čo Nový archív bol 
v skutočnosti spisovňou – registratúrou. Starý archív mal mať spisy rozdele-
né podľa jednotlivých biskupov či arcibiskupov. S ich ďalším delením sa ne-                                                                                                                                      
počítalo, pretože šlo o pomerne málo spisov. Len písomnosti počnúc arcibis- 
kupom Saxonom (1707) sa delili do troch a arcibiskupom Barkócim (1761)      
do 4 skupín. Osobitne sa evidovali len kánonické vizitácie viacerých arcibis-
kupov. Smernice pre Nový archív však boli podrobné. Všetky písomnosti sa 
mali zapísať do podacieho – exhibitného protokolu a potom sa mali rozdeliť 
do 8 manipulačných skupín, pre ktoré sa viedli ešte aj samostatné podacie pro-
tokoly – prothocolli regestrati. Tam sa mali ukladať do fasciklov podľa vecí          
a v ich rámci chronologicky. Manipulačné skupiny boli:

1. Publico-ecclesiastica,
2. Fundationes,
3. Religionario-ecclesiastica et religionaria,
4. Acta qua ad primatum,
5. Acta suffraganeorum,
6. Acta intraneorum,
7. Acta extraneorum,
8. Acta commissionis ecclesiasticae.

Prax však ukázala, že tieto skupiny neboli dostatočné a preto sa vytvo-        
rili aj ďalšie. Ďalšou nevýhodou bolo, že spisy sa mali zaraďovať do skupín 
bez časového obmedzenia, čo si vyžiadalo rozdeliť ich do umelo vytvorených 
manipulačných období.

Uvedené smernice sa uplatnili len v archíve Ostrihomského arcibiskup-
stva, Nitrianskeho biskupstva a Trnavského vikariátu. Aj ostatné biskupstvá                           
sa pokúsili ukladať písomnosti do vecných skupín, avšak čoskoro z toho 

21 Podrobnejšie viď: CHALUPECKÝ, I.: Archívy katolíckej cirkevnej správy na Slovensku. In: Slo-
venská archivistika, XXVII, 1992, č. 1, s. 14 – 29.

K problematike štátnych a cirkevných archívov na Slovensku



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

196

upustili a tak vznikli biskupské archívy, ktorých prevažná väčšina spisov bola 
manipulovaná len jednoduchým chronologicko-numerickým spôsobom. Oso-
bitne sa ukladali zápisnice kánonických vizitácií, spisy hospodárske, niekde 
aj školské a vo viacerých biskupstvách sa ukladali spisy aj podľa jednotli-
vých farností. Archívy sú uložené v dobre zaistených a strážených priestoroch. 
Možno povedať, že ani počas druhej svetovej vojny neutrpeli straty. Horšia 
však bola situácia po vojne. V roku 1948 boli poštátnené cirkevné majetky                                                                  
a spolu s nimi sa aj archívy hospodárskej správy biskupských majetkov do-
stali do vlastníctva štátu a niektoré boli uložené do štátnych archívov, niektoré                                                                                                                     
zničené. V roku 1949 boli cirkvi zákonom úplne podriadené štátu. V súvislosti 
s tým bol v rokoch 1951 – 1956 urobený súpis všetkých cirkevných archívov, 
pretože sa počítalo s ich poštátnením. Po vydaní archívneho zákona v roku 
1954 nariadilo ministerstvo vnútra prevziať všetky cirkevné archívy a uložiť 
ich do štátnych archívov. K tomu však nedošlo. V roku 1956 boli na zákla-
de nanútených zmlúv biskupské archívy prevzaté do tzv. operatívnej správy 
štátnych archívov, pričom sa zdôrazňovalo, že aj naďalej ostávajú majet-                                                                                                                 
kom Cirkvi. Operatívna správa spočívala v tom, že štátni archivári vykona-
li evidenciu cirkevných fondov, viedli ich medzi svojimi fondmi, dozerali                                                                                            
na ich bezpečné uloženie a cez štátne archívy sa písomnosti aj vypožičiavali                                                                                                            
a do archívov vracali. Pretože väčšina archivárov boli veriaci katolíci, dbali                                                                                                     
na to, aby sa archívy nezničili a snažili sa ich sprístupniť. Iba v jednom prí-                                                                                                                                    
pade došlo po dobrovoľnej vzájomnej dohode k prevzatiu časti biskupského 
archívu do štátneho archívu ako depozit, ktorý sa vždy rešpektoval. Jedine            
archív Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove odovzdala Pravoslávna epar-
chia v Prešove Štátnemu archívu v Prešove, ktorý ho však usporiadal a zin-                                                                                                                                             
ventarizoval. Podobne sa dostali do štátnych archívov aj niektoré archívy 
kapitúl. V roku 1957 vydalo Povereníctvo vnútra skartačné smernice pre                       
orgány Rímskokatolíckej cirkvi a nariadilo vykonať skartáciu písomností                   
bez archívnej hodnoty po roku 1946. Tá smernica sa však nikde nevykonala.                                                                          
V rokoch 1974 – 1975 vykonala Slovenská archívna správa kontrolu nie-                                                                         
ktorých farských archívov, pri čom zistila, že mnohé z nich sú v katastrofál-
nom stave, mnohé zničené. Preto vznikla na archívnej správe iniciatíva, aby 
si biskupstvá vytvorili riadne biskupské archívy, do ktorých by umiestnili aj 
archívy fár. Bohužiaľ, iniciatíva ostala bez ozveny. 

V správe Cirkvi boli aj archívy vierohodných miest s tisíckami stredove-
kých listín, na ktoré sme v úvode už poukázali. Tie boli väčšinou na základe 
depozitných zmlúv prevezené do Štátneho ústredného archívu v Bratislave. 
Cirkevné matriky do roku 1896 boli na základe zákona o matrikách22 prevzaté 

22 Zákon č. 268/1949 Zb.
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štátom a uložené na matričných úradoch. Neskôr ich ale odovzdali do štát-
nych archívov.

Po roku 1989 stáli pred Cirkvou mnohé naliehavé úlohy. Bolo treba vybu-
dovať semináre, zrekonštruovať cirkevnú správu, zakladať školy, farnosti boli 
zavalené mnohými krstami a sobášmi. Na archívy neostal čas. Štátne archívy 
z vlastnej iniciatívy zrevidovali všetky depozitné zmluvy s cirkvami, a ak boli 
nejasnosti, vyhotovili nové, z ktorých jasne vyplýva, že vlastníkom archívov 
je Cirkev a štát musí archívy na požiadanie príslušného biskupského úradu 
či rehole do jedného mesiaca vrátiť. Ak o to nepožiadajú, archívy ostanú ako 
depozit a štát ich bude aj naďalej spravovať bez nároku na finančnú úhradu. 
Novela archívneho zákona z roku 1992 umožňovala a legalizovala zakladanie 
súkromných archívov. Niektoré rehole požiadali o vrátenie archívov, zo stra-
ny biskupstiev však žiadna iniciatíva nebola napriek tomu, že v januári 1993 
Slovenská archívna správa opäť apelovala na biskupstvá, aby zriadili riadne 
biskupské archívy. Niektoré biskupstvá sa poďakovali, väčšina ani nereagova-
la, ale k zriadeniu archívov doteraz nedošlo. A to aj napriek tomu, že archívny 
zákon z roku 2002 to vyslovene požaduje a nesplnenie tejto úlohy dokonca 
štát môže sankcionovať tým, že také archívy môže prevziať na nevyhnutný čas 
do nútenej úschovy, pri čom náklady takejto úschovy musí hradiť majiteľ.23  

Niektoré biskupské úrady síce zamestnali archivárov, väčšinou však ide len                                                          
o viac-menej čestné funkcie a jedine Biskupský úrad v Banskej Bystrici za-
mestnal ako archivára kvalifikovaného človeka. 

K napätiu medzi štátom a Cirkvou došlo doteraz len v jednom prípade. 
Ako už bolo spomenuté, archívy vierohodných miest stoja medzi Cirkvou                               
a štátom. Pri ich preberaní sa v depozitných zmluvách vždy zdôrazňovalo, že 
ostávajú v majetku Cirkvi. Keďže však ide o najcennejšie archívy, štát si ich 
chcel ponechať a rôznymi spôsobmi spochybňoval vlastníctvo Cirkvi. Keď 
sa Spišské biskupstvo začalo domáhať vrátenia archívu Vierohodného miesta 
Spišská Kapitula, rokovala o tom aj Vedecká archívna rada a po živej diskusii 
priznala Cirkvi vlastníctvo. V Maďarsku sú tieto archívy napr. vo vlastníctve 
štátu. Archívna správa nato dojednala s jedným biskupom a na jeho popud      
Biskupská konferencia sa bez hlbšej znalosti problému rozhodla, že sa tie ar-
chívy ešte ponechajú v správe štátu. Medzitým si Spišské biskupstvo vytvo- 
rilo dobré podmienky pre uloženie aj tohto cenného archívu. Keďže vznikol 
aj kňazský seminár s teologickým inštitútom, boli dokumenty tohto archívu 
potrebné aj pre študentov a pedagógov pri písaní diplomových, licenciátskych, 
doktorských či habilitačných prác. Po veľmi tvrdom boji sa mu ho podarilo                                                                                                                                         
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23 § 8/2d zákona č. 395/2002 Z. z.
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aj získať späť. Pri tom sa zistilo, že pergamenové listiny sa v Bratislave ne-
uschovávajú v ideálnych klimatických podmienkach, čím sa urýchľuje ich 
starnutie.

V súčasnosti je stav biskupských archívov neprehľadný. Miesta archivárov 
sú síce formálne obsadené, ale len jediný archivár spĺňa kategorickú požiadav-
ku archívneho zákona o odbornej kvalifikácii.24 V archívoch sa odborne ne-
pracuje, mnohí archivári sú archivármi len formálne. Provizórnu študovňu má 
zatiaľ len archív Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove a Spišského biskup-
stva v Spišskej Kapitule. Aj archív Arcibiskupského úradu v Trnave už vyše                                                                                                                                      
10 rokov riadne funguje. V podstate sa ani nevie, čo to biskupský archív je.              
Je to len archív uschovávajúci písomnosti biskupského úradu, alebo aj jed-
notlivých fár, cirkevných škôl, spolkov a iných inštitúcií? Neexistuje archívny 
či skartačný poriadok, biskupské úrady nemajú spisové poriadky. Keďže ide                                                                                                                                        
o stav povážlivý jednak z hľadiska Cirkvi a jej povinnosti starať sa o svoje 
kultúrne dedičstvo, jednak vo vzťahu k štátu, kde sa hrubo porušujú ustano-                                                                                                                                          
venia zákona, ktorý je síce zlý, ale právne platný, uskutočnila sa na popud                 
bývalých archivárov – katolíkov a niektorých pracovníkov biskupských ar-                
chívov, ktorí tento stav považujú za neúnosný, dňa 26. júna 2002 porada                                                                                                                                           
o usporiadaní cirkevného archívnictva na Slovensku. Na základe odporúčaní 
tejto porady sme sa obrátili listom z 13. mája 2003 na Konferenciu biskupov 
Slovenska s návrhom, aby zriadila podľa príkladu Sv. Stolice Komisiu pre 
kultúrne dedičstvo Cirkvi so sekciami pre archívnictvo, knižnice, pamiatky                         
a múzeá. Bývalí skúsení archivári – viacerí z nich sú dnes vysokoškolskí                                                                                            
pedagógovia – sa ponúkli, že v rámci sekcie pre archívnictvo v podstate za-                                                                                                                                      
darmo vypracujú archívny poriadok s definitívnou definíciou biskupských 
archívov, ďalej skartačný a spisový poriadok pre biskupské archívy a budú 
stálymi poradcami Konferencie biskupov Slovenska v oblasti archívnictva. 
Bohužiaľ, doteraz sme na uvedený podnet nedostali ani odpoveď. Medzitým 
niektorí už zomreli. Je to smutné tým viac, že o spracovaní biskupských archí-
vov sme sa zamýšľali už v hlbokom komunizme v roku 1972 a navrhli sme 
napr. schému usporiadania týchto archívov i ich skartácie.25 Záležitosť bude 
treba v najbližšej budúcnosti riešiť a získať uznanie pre archívy aj zo stra-
ny hierarchie. Slovensko tak zaostáva za okolitými krajinami, najmä za Poľ-                                                                                                                                       
skom a Maďarskom, kde sú aj organizácie cirkevných archivárov a archívov 
ako rovnocenný partner štátneho archívnictva.

Súhrnom teda možno povedať, že zatiaľ čo štátne archívnictvo prešlo            
zložitým vývojom a v podstate dobre plní svoju úlohu, cirkevné archívy sú 
ešte len pred začiatkom svojej cesty.

24 § 6/3b1 zákona č. 395/2002 Z. z.
25 CHALUPECKÝ, I.: Archívy, c.d., s. 21 – 28. 
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ŠTÁTNY ARCHÍV V LEVOČI 
A OCHRANA ARCHÍVNEHO DEDIČSTVA

František Žifčák
 

Príspevok sme rozdelili do troch častí. Prvá má všeobecnejší charakter                                                   
a dotkneme sa v nej doterajšej základnej legislatívy, spojenej s ochranou                                                                                          
archívnych dokumentov. V druhej a tretej časti sa budeme venovať úseku 
ochrany v našom archíve, špeciálne oblastiam mikrofilmovania a digitalizácie 
archívnych dokumentov a potom aj ich konzervovaniu a reštaurovaniu. 

I. Ochrana archívnych dokumentov patrí k prioritám, hlavným úlohám či 
priam k podstate práce každého archívu, nech už sa to týka sféry verejných 
alebo súkromných archívov. Je to úsek činnosti, ktorý zahŕňa celý komplex 
aktivít a opatrení, smerujúcich k tomu, aby ochrana archívneho dedičstva ne-
ostávala len v deklaratívnej podobe, ale aby bola reálnou. Vládne nariadenie                 
č. 29/1954 o archívnictve v Československu sa ochrane archívnych dokumen-
tov prakticky vôbec nevenovalo. Až prvý zákon o archívnictve na Slovensku 
č. 149/1975 Zb., ktorý začal platiť od 1. januára 1976, venoval ochrane písom-
ností a archívnych dokumentov celú svoju druhú časť v 5 paragrafoch. Sústre-
dil sa však iba na predarchívnu starostlivosť o písomnosti, deklaroval ochranu 
štátu nad archívnymi dokumentmi uloženými v archívoch a povinnosť archí-
vov ich chrániť a zabezpečiť ich odbornú starostlivosť, riešil vystavovanie                                                                                                                            
a výpožičku dokumentov do cudziny a aj ochranu dokumentov, ktoré mal                 
archív v evidencii, ale neboli v štátnom archíve uložené. 

Ešte v tom istom roku ako vyšiel zákon, Ministerstvo vnútra SSR vyda-
lo zaujímavú vyhlášku č. 167/1975 Zb., ktorá umožňovala zaradiť niektoré 
archívne súbory i jednotlivé dokumenty medzi kultúrne a národné kultúrne 
pamiatky. Kládlo to, pochopiteľne, zvýšené nároky na ochranu pri ich úscho-
ve, označovaní, evidencii a využívaní verejnosťou. Napr. v prípade národných 
kultúrnych pamiatok sa malo vykonať ich uloženie na zvlášť bezpečných                  
miestach aj za cenu ich vyčlenenia z archívneho fondu, mali sa o nich starať 
iba určení pracovníci, predkladať na štúdium sa mohli iba v kópiách, minis-
terstvu sa mali každoročne podávať správy o ich stave a súhlas ministerstva 
vyžadoval aj reštaurátorsky zásah do ich fyzického stavu. Táto koncepcia                                                                                                                            
kategorizácie archívnych dokumentov sa však natrvalo neujala a nový archív-
ny zákon už s ňou nepočítal. Došlo k posunu myslenia v tom zmysle, že kaž-
dý archívny dokument, fond alebo zbierka je súčasťou archívneho dedičstva, 
ktoré patrí ku kultúrnemu dedičstvu štátu, majú teda všetky archívne doku-
menty rovnaký nárok aj na ochranu. 

Štátny archív v Levoči a ochrana archívneho dedičstva



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

200

Po zmene režimu bol prijatý nový zákon o archívoch a registratúrach                          
a o doplnení niektorých zákonov č. 395 až v máji 2002 s platnosťou od 1. janu-
ára 2003. Hoci neriešil ochranu archívnych dokumentov komplexne, viaceré 
jeho konkrétne ustanovenia sú dôležité pre úsek ochrany dokumentov a re-
gistratúrnych záznamov. Spomenieme aspoň niektoré, týkajúce sa archívnych 
dokumentov. Medzi základnými pojmami v § 2 sa objavila definícia archívu 
ako odborného pracoviska, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje 
archívne dokumenty. Ochrana sa tu už špeciálne definovala ako súhrn odbor-
ných činností na ich zachovanie a ochranu pred odcudzením a poškodením. 
A prezentovala sa aj definícia konzervačnej kópie archívneho dokumentu.                                                                                                                                       
Zo základných ustanovení v § 3 za dôležitý aj z hľadiska ochrany je potrebné 
považovať hneď prvý odsek. Hovorí sa v ňom, že archívne dedičstvo je súčas-
ťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a štát má povinnosť zabezpečiť 
zachovanie archívneho dedičstva. Zdôrazňujem, štát! Okrem toho každý (teda 
občan alebo inštitúcia) je povinný mu poskytnúť v tomto smere súčinnosť. 
Paragraf 6 pojednáva o právach a povinnostiach zriaďovateľa archívu. Pre nás 
je však dôležitý § 7 hovoriaci o povinnostiach archívu. Priamo ochrany sa 
týkajú tri ustanovenia. V písmene c) má archív všeobecne stanovenú povin-
nosť ochraňovať archívne dokumenty. Mali by sme ju považovať za základ 
pre zdôvodnenie vôbec zmyslu našej existencie. Veď čo je to za archív, ktorý 
by nedostatočne chránil svoje dokumenty? Ďalšie dve ustanovenia tohto para-
grafu sa týkali tých archívov, ktoré produkovali konzervačné kópie a ukladalo 
sa im vypracúvať program ich výroby, zasielať jeden exemplár konzervačnej 
kópie Slovenskému národnému archívu a informovať ho o programe výro-
by. Keďže nie všetky archívne dokumenty sa nachádzajú v archívoch, zákon 
v § 8 hovorí o právach a povinnostiach súkromných vlastníkov archívnych 
dokumentov. Ochrana archívnych dokumentov sa v § 12 výrazne dotkla aj 
úseku prístupu k nim (resp. bádateľskej agendy), a to v dvoch ustanoveniach. 
V odseku 3 sa konštatuje, že archív umožňuje štúdium originálu dokumentu 
iba výnimočne a kópiu predkladá výlučne, ak ide o dokument zo stredoveku, 
alebo ak ide o dokument, ktorému by z hľadiska jeho fyzického stavu hrozilo 
pri štúdiu poškodenie. Sú to znenia, ktoré narobili archivárom dosť starostí,                                                                                
pretože archívy neboli a niektoré ani nie sú doposiaľ tak pripravené, aby mohli 
poskytovať kópie dokumentov na štúdium v takom veľkom rozsahu. V drvivej 
väčšine (teda nie výnimočne, ako vyplýva z dikcie zákona) archívy predkla-                                                                                                                                         
dajú dodnes na štúdium originály dokumentov vzniknuté po roku 1526. Podľa 
§ 13 zákona sa jedným z dôvodov na obmedzenie prístupu verejnosti k ar-
chívnemu dokumentu stáva aj jeho fyzický stav, ak by tým malo dôjsť k jeho 
poškodeniu. Z ďalších ustanovení v zákone, týkajúcich sa ochrany, pripome-
nieme len § 24, ktorý ukladá ministerstvu vypracúvať o. i. koncepciu rozvoja                                                                                                                        
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archívov, preberania, sprístupňovania, ochrany archívnych dokumentov a re-                                                                                                                                
gistratúry. Vieme ako dopadla posledná veľkorysá koncepcia rozvoja archív-
nictva na Slovensku do roku 2010 s výhľadom do roku 2015, prijatá ešte                                              
v roku 2003. Keďže bola závislá od stavu finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu, čoskoro sa rozsypala a dnes prakticky neexistuje. 

Pomerne veľké právomoci zákon priznal ministerstvu v paragrafoch 29                                                                                                            
- 31 o nútenej úschove dokumentov, ich prípadnom vyvlastnení a o správnych 
pokutách, ktorých dôvodom mohla by byť o. i. aj nedostatočná ochrana do-                                                                                                                                     
kumentov (napr. nepredloženie archívneho dokumentu vlastníkom na reštau-                                         
rovanie a konzervovanie). Je otázne, do akej miery ich štátne archívy a mi-                                                                                                                                              
nisterstvo aj využili. Osobne o tom nemám informácie. Budem rád, ak sa 
nejaké dozviem. 

Na tento zákon nadviazala súčasná platná vyhláška Ministerstva vnútra    
SR č. 628 z 29. októbra 2002, ktorá vo svojej druhej časti v 13 paragrafoch 
už podrobne špecifikuje ochranu archívnych dokumentov a registratúrnych                    
záznamov. Nie je možné sa detailnejšie zaoberať všetkými. Pripomenieme len, 
že § 16 špecifikuje predmet ochrany dokumentov a registratúrnych záznamov 
pred odcudzením a poškodením, § 17 člení druhy ochrany na preventívnu                                                                                                                                      
  (tu patrí aj vyhotovenie konzervačnej a študijnej kópie dokumentu) a na reš- 
taurovanie a konzervovanie, kým § 18 sa venuje ochrane pred odcudzením do-                                                                                                                                           
kumentov. Paragrafy 19 a 20 určujú podmienky, ktoré musia spĺňať priestory 
archívu a registratúrneho strediska a popisujú ich špeciálne časti. Spôsob 
manipulácie s dokumentmi od ich ukladania až po prepravu stanovuje § 21. 
Nasledujúce 4 paragrafy sa venujú ochrane dokumentov a registratúrnych zá-
znamov pred požiarmi, vodou, degradačnými činiteľmi (teplo, vlhkosť, svetlo, 
prašnosť, biologickí škodcovia) a ochrane pri vystavovaní archívnych doku-
mentov. Paragraf 26 stanovuje obsah protokolu a ďalšej dokumentácie ku kon-
zervovaniu a reštaurovaniu dokumentov. Predposledný paragraf rieši eviden-
ciu aktuálneho uloženia dokumentov a registratúrnych záznamov (teda vlastne 
lokačnému prehľadu rozmiestnenia dokumentov) a záverečný paragraf určuje 
ochranu dokumentu, ktorý nie je uložený v archíve. 

II. Pozrime sa teraz, ako sa vysporiadal náš archív s niektorými požia-
davkami na ochranu archívnych dokumentov, vyplývajúcimi zo spomína-                    
ných noriem od čias, kedy začal fungovať ako samostatná inštitúcia, teda                                                                                                                                          
od 1. júla 1969. V tom čase sídlil archív v dvoch historických budovách 
na Námestí Majstra Pavla č. 60 (Malý župný dom) a č. 7 (Thurzov dom), 
ktorých azda najväčším problémom bola nežiadúca relatívna vlhkosť v prí-
zemných traktoch, ktorá v niektorých depozitároch dosahovala 70 – 80 %,                              
optimálna je pritom okolo 50 %. Vo veľkej miere sa ju podarilo odstrániť                                                                                                                         
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rekonštrukciou elektrickej sie-                                                                           
te v priebehu 70. rokov a napo-
jením budov na plné elektrické 
vykurovanie akumulačnými                                                                                                                      
pecami typu Carmen. Tie me-                   
dzitým po 40 rokoch doslu-
hujú a postupne dochádza                         
k ich výmene modernejšími. 
Na výmenu čaká ešte asi 10 
týchto pecí. Nepodarilo sa 
však plne vyriešiť problém                                                  
so soľným kameňom v mú- 
roch starých historických bu-                              
dov, ktorý po čase preráža 
omietku a spôsobuje jej opa-
dávanie. Pretrvávajúcim pro-
blémom je aj výkyv teplôt 
hlavne v depozitároch Malého 
župného domu pri extrém-
nych mrazoch v zimných me-
siacoch, kde teplota od opti-
málnych 16° klesá pod 10° C.                                                                                                                      

Budova Štátneho archívu v Levoči 
– Thurzov dom

Spôsobuje to tiež tenká stena (miestami len presklená) v dvornom trakte                                                                                                         
na poschodí. Na jej zateplenie sme zatiaľ nenašli pochopenie u ľudí na mi-

Budovy archívu – Malý župný dom a susedný dom 
na Námestí Majstra Pavla č. 60
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nisterstve zodpovedajúcich za financie. Pokrok sa dosiahol v oboch budo-                     
vách na úseku ochrany pred požiarmi v priebehu 80. rokov inštaláciou EPS 
značky LITES. Tá však medzitým po vyše 30 rokoch zostarla a dnes už je 
problém vôbec nájsť pri jej poruche náhradné diely. Ďalším jej nedostatkom      

je vyvedenie automatického hlásenia požiaru na mobily určených pracovní- 
kov a nie na centrálny pult ochrany pred požiarmi u hasičov. Problematická 
na budove Malého župného domu dodnes ostala stará strecha v zadnom trakte. 
Naše žiadosti o jej opravu ostali zatiaľ nevyslyšané 

Začiatkom 70. rokov v našom archíve došlo k ďalšej významnej zmene 
na úseku ochrany. V apríli 1972 bol prijatý na miesto fotografa Štefan Pé-
chy, absolvent bratislavskej ŠUP-ky, odboru fotografia. Zaslúžil sa o to vteda-
jší riaditeľ archívu Dr. Chalupecký, ktorý ako je známe, sám holduje tomuto                                                               
koníčku. Spočiatku bolo fotolaboratórium zriadené v dvoch miestnostiach                  
na poschodí Malého župného domu a vybavené základnou technikou pre                  
výrobu fotografií a mikrofilmov (dokumátor ZEIS Jena DK5 pre snímanie 
dokumentov na mikrofilm, kopírovacie zariadenia, vyvolávacie ručné zaria-
denie JOBO, kvalitný fotoaparát LINHOF, zväčšovák a i.) Po rekonštrukcii 
dvorného traktu Thurzovho domu sa fotolaboratórium po roku 1978 presťa-
hovalo do nových priestorov. Pokračovala jeho modernizácia aj novou tech-
nikou, najmä v súvislosti s pilotným projektom mikrofilmovania cirkevných 

Časť rekonštruovaných priestorov fotolaboratória archívu
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matrík (neskôr aj súpisov obyvateľstva) pre Genealogickú spoločnosť v Utahu 
začiatkom 90. rokov. Medzinárodná dohoda v podstate spočívala v tom, že 
Američania nám dodajú techniku (nový dokumátor na snímanie, vyvoláva-
cí automat, čítačky mikrofilmov pre viaceré archívy, kopírku na mikrofilmy                                                                                                                             
a iné príslušenstvo) a zariadenia po skončení dohodnutých prác ostanú archívu. 
Podobným spôsobom sa podarilo zariadiť fotolaboratóriá aj v iných štátnych 
archívoch na Slovensku (Bytča, Nitra). Levočské fotolaboratórium za vyše                                                                                                                                     
40 rokov svojej činnosti vyprodukovalo celkom 1 390 kotúčov konzervačných 
a študijných kópii mikrofilmu, čo predstavuje spolu vyše milión 113 tisíc po-
líčok mikrofilmu. K tomuto systematickému mikrofilmovaniu dokumentov je 
potrebné pripočítať ešte pár tisíc políčok mikrofilmu a fotografií vyrobených 
pre rôznych žiadateľov. 

Ďalšia modernizácia fotolaboratória nastala v tomto tisícročí v súvislosti        
s digitalizačným trendom v archívnictve. Hoci sa proces výroby mikrofilmov  
v laboratóriu nezastavil, ťažisko prác sa presúva stále viac na výrobu digitál-
nych kópií dokumentov. Taký je dopyt verejnosti a taká je aj vládna úloha, 
resp. medzirezortný projekt a jej cieľ v podprograme 08C01 Archívnictvo: 
digitalizovať archívne dokumenty a sprístupňovať archívne dedičstvo Sloven-                                                                                                                                  
skej republiky. Pre slovenské archívy to znamená systematicky vyrobiť od ro- 
ku 2009 každoročne 5 000 digitálnych snímok archívnych dokumentov. Hlá-
senia o plnení úlohy sa podávajú každý polrok. Patríme teda k tým 4 štátnym 
archívom na Slovensku (SNA, ŠÚBA, pobočka v BB), ktoré majú zriadené 
digitalizačné pracovisko a ktoré sa na plnení tejto úlohy podieľajú. Systema-
tická digitalizácia sa u nás sústreďuje, pochopiteľne, na stredoveký archívny 
materiál z vlastných fondov. Momentálne je situácia taká, že do konca tohto 
roka nám ostáva zdigitalizovať už len cca 20 stredovekých listín z vlastných 
fondov. Prebehlo už skenovanie zbierky pohľadníc z územia Spiša, dokumen-
tov osobného fondu cirkevného historika Jozefa Špirka a v súčasnosti beží ske-
novanie spisov osobného fondu Valentína Kalinaya. Celková bilancia systema-
tickej digitalizácie nášho archívu je doposiaľ nasledovná: 47 armálesov, 1 350 
stredovekých listín, 106 ks pečatí, 2 242 pohľadníc, čo predstavuje so spismi 
vyše 11 000 skenov a digitálnych snímok. V roku 2016 by sme radi prešli                                                                                                                                           
na digitalizáciu kníh z obdobia stredoveku. Z ostatných archívov sa zatiaľ u nás 
digitalizoval stredoveký materiál iba mesta Spišská Nová Ves. Za istú slabinu 
digitalizácie v našom archíve (ale týka sa to aj ostatných archívov na Sloven-
sku) považujeme skutočnosť, že síce snímanie dokumentov digitálnou techni-
kou beží, horšie je to s napĺňaním opisných metadát k snímaným dokumentom 
(vydavateľ, miesto a rok vydania, obsah dokumentu, dorzálne poznámky atď.) 
zo strany archivárov. Týka sa to najmä tých archívov, ktoré majú veľký po-                                                                                                                                     
čet stredovekých listín a nemajú k nim podrobné katalógové údaje. Ďalšou 
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problematickou otázkou je dostať digitalizované dokumenty k bádateľom,                     
t. j. do bádateľne archívu, príp. na internet. Súvisí to hlavne s financiami                          
a nákladmi na potrebnú techniku a ľudí, ktorí by to zabezpečili. 

III. Rovnako aj 90. roky možno hodnotiť pozitívne z hľadiska celkového 
zlepšenia priestorov Štátneho archívu v Levoči. Koncom 80. rokov minister-
stvo získalo pre archív susednú budovu pri Malom župnom dome. Vytvoril 
sa tak priestor na prepojenie oboch budov. Rekonštrukčné práce prebiehali                 
v troch etapách v rokoch 1991 – 1998 a preinvestovalo sa temer 30 miliónov 
Sk. Na úseku ochrany pred požiarmi pribudla modernejšia EPS ZETTLER                                                                                                                          
a obe budovy boli opatrené zabezpečovacím systémom proti vlámaniu s vy-
vedením hlásenia na centrálny pult ochrany policajného zboru. Projekt rekon-
štrukcie budov počítal aj s veľkorysým priestorom pre reštaurátorský ateli-
ér  na prízemí tretej budovy. Trvalo nám ďalšie dva roky, kým sme interiér 
budovy včítane ateliéru dozariaďovali, nábytkom a základnými prístrojovými 
zariadeniami. Posledným krokom pred spustením prevádzky ateliéru malo byť 
personálne obsadenie. Projekt pôvodne počítal so štyrmi reštaurátormi a kni-
három, z nich mali mať aspoň dvaja vysokoškolské vzdelanie. Začiatok no-
vého tisícročia však nebol priaznivý pre štátnu a verejnú správu. Platil zákaz 
prijímania nových pracovníkov, ba dochádzalo aj k znižovaniu stavu zamest-
nancov. Na prvého reštaurátora sme čakali až do leta roku 2004. Keďže sa nám 
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vysokoškoláci – reštaurátori do Levoče nehrnuli, obrátili sme svoju pozornosť 
na stredoškolákov. Začiatkom augusta 2004 nastúpil k nám Martin Petrinec, 
čerstvý absolvent odboru reštaurovania a konzervovania knižnej väzby a papi-
era na Strednej priemyselnej školy Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiav-
nici (táto škola dnes nesie meno známeho kartografa Samuela Mikovíniho). 
Referencie jeho učiteľov o ňom boli pozitívne, o čom sme sa čoskoro sami 
presvedčili. Tento šikovný mladý človek nielenže sám zvládol spustenie pre-
vádzky ateliéru, ale ostal v Levoči a doposiaľ robí neobyčajne cenné služby, 
obrazne povedané, pri liečbe chorých dokumentov nielen nášho archívu, ale aj 
našich pobočiek a ostatných štátnych archívov na východnom Slovensku. Pri 
jeho odbornom napredovaní nesmieme zabudnúť na cenné rady, ktorých sa mu 
dostalo od takých známych učiteľov a majstrov reštaurovania a konzervovania 
ako sú doc. Ivan Galamboš a Mgr. art. Štefan Kocka. Archívu však ostala am-
bícia získať aj vysokoškolsky vzdelaného reštaurátora. V rokoch 2005 – 2008 
v ateliéri pôsobili absolventi Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave 
Július Karcol (iba polrok) a po ňom Andrea Fillová. Po jej odchode sme už 
rezignovali na získanie vysokoškoláka v tomto odbore. Pracovné miesto bolo 
prekvalifikované na stredoškolské a do ateliéru bol prijatý už skúsený reštaurá-
tor – konzervátor, ďalší veľmi schopný absolvent banskoštiavnickej priemys-
lovky, Peter Ližbetin. Obaja reštaurátori si takpovediac ľudsky i odborne sadli, 
čo výrazne ovplyvnilo aj výsledky ich práce. Okrem tradičných reštaurátor-
ských a konzervátorských zásahov pristúpili aj k vlastnej výrobe pergamenu 
(štátu tým šetria nemalé čiastky financií), stali sa školiacim pracoviskom pre 
študentov odboru reštaurovania. Svoje maliarske nadanie uplatnili pri príprave 
faksimilných kópií armálesov i stredovekých listín (najmä pre Archív mesta 
Košíc). Preto sme vnímali odchod Petra Ližbetina do rodného kraja za lepšími 
finančnými podmienkami koncom mája 2016 ako stratu pre archív. Ukazuje sa 
však, že aj ďalší absolvent toľkokrát už spomínanej školy v Banskej Štiavnici 
v našom ateliéri a navyše aj rodený Štiavničan, Tomáš Palou, má predpoklady 
stať sa dobrým reštaurátorom a konzervátorom. Ostatne, istý obraz o ich práci 
podáva práve inštalovaná výstava v priestoroch kultúrno-výchovnej miestnosti 
archívu. Celková bilancia pracovných výsledkov reštaurátorského ateliéru za 
desaťročie jeho existencie nie je vôbec zanedbateľná. Zreštaurovalo sa spolu 
122 kníh s 21 073 fóliami, 25 ks máp a plánov, 356 listín a listov, 5 699 spisov 
a 5 voskových pečatí. K reštaurátorskému ateliéru by sme radi ešte doplnili, 
že v roku 2009 bol posilnený o knihára Petra Petriska, ktorý sa sústreďuje na 
opravy jednoduchých knižných väzieb, viazanie kníh a archívnych pomôcok 
pre náš archív a naše pobočky. Ročne prejde jeho rukami pri kníhviazačských 
prácach cca 250 kníh. 
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Záverom chceme zdôrazniť, že úsek ochrany archívnych dokumentov 
Štátneho archívu v Levoči vďaka spomínaným ľuďom funguje veľmi dobre 
napriek súčasnému akútnemu nedostatku finančných zdrojov na nákup ďal-
ších technických zariadení i materiálu. V archívnom systéme i v spoločnosti 
si Štátny archív v Levoči aj ich zásluhou vybudoval dobré meno. Ostáva len 
veriť, že aktuálna diskusia okolo ďalšieho fungovania tohto spišského archívu 
v súvislosti s prípravou nového archívneho zákona sa mu nestane osudnou.*

*Obavy sa naplnili. Na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sa presa-
dila koncepcia prispôsobiť sieť štátnych archívov súčasnému územnosprávne-
mu členeniu. Teda v každom samosprávnom kraji od 1. novembra 2015 exis-
tuje iba 1 štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou. Štátny archív                   
v Levoči sa po zlúčení so svojou levočskou pobočkou ako „Spišský archív“ 
stal špecializovaným pracoviskom Štátneho archívu v Prešove. Pod ten istý 
štátny archív boli ako pracoviská začlenené aj archívy v Poprade a Starej                                                                         
Ľubovni. Archív v Spišskej Novej Vsi sa stal ako pracovisko súčasťou Štát- 
neho archívu v Košiciach. 

  

Štátny archív v Levoči a ochrana archívneho dedičstva
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ANABÁZA OKRESNÉHO ARCHÍVU V LEVOČI

Elena Dzurillová

Bývalý Štátny archív v Levoči, pobočka Levoča, je priamym pokračo-
vateľom mestského archívu Levoče a možno ho bezpochyby zaradiť k naj-
starším archívom na Slovensku. Dokumenty v ňom uchované siahajú až                                                    
do 13. storočia. Medzi historicky najcennejšie patria archívne fondy slobod-
ného kráľovského mesta Levoče a mestečka Spišské Podhradie. V archíve sa 
ďalej nachádzajú písomnosti štátnej správy (okresné úrady, notárske úrady, ná-
rodné výbory), súdnictva (okresné súdy a poručenské úrady), finančnej správy, 
škôl a iných spoločenských, kultúrnych a záujmových organizácií. 

Čiernym dňom levočského mestského archívu bol 7. jún 1550. Z Hainovej 
kroniky sa dozvedáme, že v nedeľu od tretej hodiny odpoludnia sa za veľké-

1  HAIN, G.:  Lőcsei krónikája, Levoča 1910 - 1913, s.95 – 96.
2 JANOVSKÁ, M.: Radnica a zvonica v Levoči - architektonicko–historický výskum, umelecko- 

historický výskum. Levoča: Štúdio J+J s. r.o., 2012, s. 161. Originál plánu sa nachádza v Magyar 
Országos Levéltár v Budapešti, sign. T 62, No 869-6. Autorom plánu je Anton Veszelovszky.

3 NIEDERLAND, P.: Úvod k inventáru Regestrum archívu slobodného kráľovského mesta                     
Levoče od r. 1280 – 1779. Levoča, rkp, 1956.

ho vetra začal šíriť požiar, ktorý zapríčinil 
Hans Hagner z Norimbegu. Rozšíril sa                  
na celé mesto, a tak zhorela aj radnica                                                                         
„so všetkými privilégiami, registrami, kni-
hami, peniazmi, so všetkým, čo bolo hore, 
pretože sa klenby a múry zrútili.“1 

Podľa plánu levočskej radnice z roku 
1821, na ktorom sú aj popisy jednotli-
vých miestností,2 sa archív nachádzal                                     
na prvom poschodí, pri súčasnom scho-
disku. V rovnakej miestnosti bol aj v roku 
1876, kedy člen mestského zastupiteľstva, 
Viktor Kovats, predložil návrh na usporia-
danie archívu a jeho preloženie, pretože: 
„miestnosť, kde sú spisy uložené, nie je 
dostatočne priestranná ani ohňovzdorná, 
nakoľko je spojená s notárskou kancelá-                   
riou drevenými dverami.“3 

Anabáza Okresného archívu v Levoči

Pôdorys radnice z roku 1821
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V roku 1879 ponúkol profesor Vyššej reálnej školy v Levoči Koloman 
Demko svoje služby pri usporadúvaní písomností mestského archívu.4 Pra-
coval na ňom štyri roky, od 8. apríla 1879 do 21. novembra 1883. K usporia-
daným spisom vyhotovil tiež orientačné zoznamy, vecný a dátový register.                       
V záverečnej správe Dr. Demko navrhol, aby bol archívny materiál rozdelený 
na dve časti. Prvú časť by tvoril historický archív a druhú príručný archív (re-
gistratúra), nakoľko archívna miestnosť je preplnená. Poznamenal, že staršie 
dokumenty sa využívajú zriedkavejšie, a preto môžu byť situované aj mimo 
radnice.5 Uvádza, že už v tom čase boli účtovné dokumenty umiestnené mimo 
archív – v skriniach v radničnej predsieni. Okrem archívnych dokumentov              
treba spomenúť aj úložné priestory. Dodnes sa na radnici zachovala unikátna 
registračná skriňa z druhej polovice 16. storočia, ktorá dokladá právnu a správ-
nu kontinuitu mestského zriadenia v Levoči.6 

V 20. stor. môžeme chronologicky sledovať zmienky o mestskom archíve 
v písomnostiach obecného notára. Nitky okolností často prepletajú mestský 
archívs múzeom. 

V roku 1925 mestská radana svojom zasadnutí upozorňovala na nevhod-
né umiestnenie archívu, nakoľko nemá ani samostatný vchod. Vedúci no-
tár navrhol, aby bol archív presťahovaný na druhé poschodie radnice a tam                          
umiestnený v dvoch miestnostiach.7 Po obhliadke priestorov však mestská 
rada skonštatovala, že archív ostane na pôvodnom mieste dočasu, kým nebude                                       
z radnice presťahované múzeum. 8  

O adekvátne umiestnenie archívu mal veľký záujem i Spišský dejepisný 
spolok. Starostlivosť o cenné historické pamiatky z územia Spiša mu vy-
plývala aj z jeho stanov.9 Navyše, v Ročenke Spišského dejepisného spolku                                          
z rokov 1901 – 1903, uverejnil Dr. Jozef Hajnóci spomínaný inventár Koloma-
na Demka.10 V roku 1926 protestoval spolok proti umiestneniu komerčnej ban-
ky v priestoroch radnice. V liste adresovanom Referátu na ochranu pamiatok 
na Slovensku doslova píše: ... pre cenný archív nebolo v posledných rokoch 
miesta tak, že tento na rozličných nevhodných miestach často bol...11

  4 NIEDERLAND, P.: c. d., s. II..
  5 NIEDERLAND, P.: c. d.,  s. V..
  6  JANOVSKÁ, M.: c. d., s. 142, 186. 
  7 Štátny archív v Levoči, pobočka Levoča (ďalej len ŠALE-PLE), Obecný notársky úrad v Levoči 

1923 – 1944 (ďalej len OcNÚ Le), inv. č. 14, č.4dôv/1925, s. 10 - 11.  
  8 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 14, č.4660/25, s. 105.
  9 ŠALE-PLE, Okresný Úrad v Levoči 1923 – 1945 (ďalej len OÚ Le), inv.č. 376, č. 2163/927,               

šk. 192. 
10 HAJNÓCI, J.: Szepesi történelmi társulat évkönyve 1901 – 1903, roč. IX, X. Levoča 1901 – 

1903. 
11 JANOVSKÁ, M.: c. d., s. 183. Originál listu sa nachádza v Archíve Pamiatkového úradu SR               

vo fonde Štátny referát, šk. 56. 
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V apríli 1927 sa uskutočnilo stretnutie tajomníka SDS Dr. Jozefa Hajnó-
ciho so Štefanom Kúkoľom, hlavným notárom a Jánom Rejovským, poli-                          
cajným referentom, aby sa presvedčili, že mestský archív vo vežovej izbe je 
vskutku natoľko nezriadený, takže sa na skrze nedá upotrebiť. Menovite:

nemá výkaz obsahov; 
na prehriadkách sú neusporiadané miešane uložené stohy starých spi-

sov, daňové a zápisničné knihy;
v jednom výklenku okennom na kope ležia staré knihy zmiešané s kni-

hami historického spolku, na stole a niektorej polici vidno celú hromadu 
novších úradných spisov;

druhý výklenok okenný je haraburdárom starosvetských vecí;
na priehradkách chýbajú tabuľky s nápismi;
stará tabuľa na orientovanie sa stratila.

Slovom: celý archív je v stave neupotrebiteľnom, v zamotanosti nedajú sa 
vyhľadať nijaké historické dáta. ... Túto povinnosť ukladá mestu jeho dobré 
meno, služba vedy dejepisnej a túžba priviesť do rozkvetu cudzinecký ruch.12  

V júni spolok žiadal mestskú radu umožniť usporiadanie archívu, ktoré 
by vykonal Dr. Hajnóci. Mestská rada udelila súhlas, aby bol historický ar-
chív dočasne premiestnený z veže do bývalej kancelárie mestského inžiniera 
(merníka).13 V septembri zároveň odsúhlasila, aby bol historický archív odčle-
nený od administratívnej časti a umiestnený na druhé poschodie radnice. Pri 
usporadúvaní mal byť nápomocný Koloman Handlovič. Za vykonanú prácu 
mala byť Dr. Hajnócimu udelená odmena 100 korún v hotovosti a dve siahy 
palivového dreva.14 

O tri roky neskôr, v júli 1930, žiadal Dr. Hajnóci o preloženie už spra-
covaného materiálu z kancelárie inžiniera späť do veže a privezenie nového 

12 ŠALE-PLE, OcNÚ, inv. č. 156, č.3904/1927.
13 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 16, č. 5592/1927, s. 269.  
14 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 16, č. 7410/1927, s. 330.  
15 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 22, č. 9399/1930.

Anabáza Okresného archívu v Levoči

materiálu. Mestská rada však 
usporiadanie archívu zastavila                 
z dôvodu plánovaného premiest-
nenia múzea z radnice do budo-
vy Stallungu na Mäsiarskej ulici 
v nasledujúcom roku15 V auguste 
mestská rada navrhovala, aby 
bola vypracovaná „evidencia                                                   
archívu“. V októbri znova kon-

Gotický dom zvaný Stallung
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16 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 22, č. 12052/30.
17 JANOVSKÁ, M.: c. d., s. 184, Originál listu sa nachádza v Archíve Pamiatkového úradu SR              

vo fonde Štátny referát, č. 2361/33. 
18 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 13, č. 3636/1936, s. 109.
19 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 13, č. 3636/1936, s. 130 až 131.
20 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 13, č. 8493/1936, s. 380 – 382.

štatuje nedostatok miesta pre archív, a preto nemôže byť vykonaná inventa-
rizácia.16  

V rokoch 1934 – 1936 prešla radnica väčšou rekonštrukciou. Jej súčas-
ťou mala byť adaptácia priestorov pivnice pre potreby archívu: Zástupcovia 
mesta Levoče vyslovili pri komisionálnej prehliadke prosbu, aby v dôsledku 
nedostatku miestností, kde by mohli svoj úradný archív bezpečne umiestniť, že 
by pivničné miestnosti radnice boli k tomuto cieľu adaptované, samo sebou, 
podľa návrhu a úpravy Štátneho referátu na ochranu pamiatok.17  

V roku 1936 vyzvala mestská rada svoje technické oddelenie, aby                               
do miestnosti archívu vo veži (prvé poschodie zvonice, pozn. autora) zavie- 
dol elektrické osvetlenie.18 Mestský protokolista Gejza Madaraši upozornil 
na „dezolátny“ stav administratívneho archívu z poprevratového obdobia                                                                                                                                    
(po roku 1918), umiestneného vo veži. Sám bol mestskou radou poverený 
usporiadaním registratúry. Práce mali začať 1. apríla 1936 pod dozorom vedú-
ceho notára. Jemu sa mal týždenne hlásiť počet pracovných hodín a výsledok 
vykonanej práce, nakoľko táto práca môže byť prevádzaná iba mimo úradných 
hodín, keďže vyžaduje naprostého kľudu a pozornosti.19 O pol roka neskôr bol 
pre nečinnosť G. Madarašiho poverený usporiadaním archívu mestský kon- 
trolór Koloman Handlovič spolu s Antóniou Koczyovou. Koloman Handlovič 
sa zoznámil s archívnym materiálom už pri jeho spracovaní v predchádza-     
júcom období (1927). Z uznesenia Mestskej rady sa dozvedáme, kde všade 
boli umiestnené archívne dokumenty i registratúra mesta. Ich úlohou bolo: 
1.  premiestniť historický archív po náležitom usporiadaní, popísaní a vyhoto-

vení indexov z mestskej veže do „Gotického domu“;
2.  premiestnenie historického archívu, resp. jeho časti po náležitom usporia-

daní z domu na Špitálskej ulici č. 22 do „Gotického domu“;
3.  premiestnenie archívu po náležitom usporiadaní podľa rokov a čísel, vyho-

tovení zoznamov, popísaní, atď. z domu na Špitálskej ulici č. 22 do mestské-
ho archívu vo veži; 20

4. usporiadanie v dezolátnom stave sa nachádzajúceho archívu v mestskej 
veži... 

Zrejme sa snažili premiestniť historické dokumenty na Mäsiarsku ulicu                 
a registratúru ponechať na radnici. Medzitým sa ukončila rekonštrukcia Sta-
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21 Tamtiež.
22 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 29, č. 11019/37.
23 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 30, č. 6658/38, s. 377. Zachoval sa iba záznam v zápisnici, list 

chýba.

llungu, kde boli vyčlenené dve miestnosti pre archív. Za vykonanú prácu mal 
Koloman Handlovič dostať odmenu vo výške 1 150 Kč a slečna Koczyová 
650 Kč. Nápomocnými a za fyzické presťahovanie dokumentov zodpoved-
nými mali byť mestský inžinier a námezdný pracovník. Dôvodom sťahova-
nia písomností zo Špitálskej ulice bola skutočnosť, že mesto tam plánovalo 
premiestniť lesné oddelenie. Antónia Koczyová mala po usporiadaní archívu                                                 
za úlohu oboznámiť s novou štruktúrou ostatných zamestnancov mesta a dbať 
o jej dodržiavanie (správkyňa registratúry, pozn. autora).21  

Aj v roku 1937 sa mestský archív sťahoval. Mestská rada nariadila pre-
miestnenie dvoch prízemných miestností v „Gotickom dome“ do priestorov 
na radnici, uvoľnených múzeom. Dozorom nad dislokáciou bol opäť poverený 
Koloman Handlovič, mestský kontrolór. K dispozícii dostal konský dvojzá-
prah.22 Vzhľadom na okolnosť, že ešte stále neboli všetky dokumenty mest-
ského archívu usporiadané, boli starosta a vedúci notár poverení vyhľadaním 
odbornej sily, ktorá by túto prácu dokončila. Možno práve preto v nasledujú-
com roku korešponduje v predmetnej záležitosti mestská rada s prof. Alexan-
drom Húščavom, v tom čase komisárom archívnej služby Krajinského úradu 
v Bratislave.23  

Anabáza Okresného archívu v Levoči

Pôdorys budovy Stallungu s vyznačením miestností pre archív
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Druhá svetová vojna bola zrejme príčinou toho, že sa na usporadúvacích 
prácach mestského archívu nepokračovalo. Navyše, archív zažil v rokoch 1944 
– 1945 evakuáciu.24 V 14 drevených debnách bol prevezený do Národného 
múzea v Marine,25 no našťastie sa po oslobodení v poriadku vrátil späť. Až                                                                                                                                       
v roku 1949 znova napísal Miestnemu národnému výboru v Levoči (MNV) 
prof. Alexander Húščava, predseda Historického ústavu SAV, zakladateľ a prvý 
vedúci študijného odboru archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Ponúkol sa, spolu so siedmimi odborníkmi (väčšinou 
študentmi), vykonať výskum mestského archívu, spojený s jeho usporiadaním. 
Túto prácu zrealizovali zdarma, len za ubytovanie a stravu. Prof. Húščava pri-
cestoval do Levoče už v apríli 1949, aby dohodol podrobnosti prázdninového 
pobytu. Počas neho požiadal kompetentných o zhotovenie potrebných regálov. 
Hoci tie mali byť hotové do konca júna, práce sa oneskorili, a tak pracovná 
skupina prišla do Levoče až 25. augusta. Tvorili ju prof. Alexander Húšča-
va, Belo Polla, Richard Marsina, Dr. Lamoš, Horváth, Lasab a poslucháčka 
histórie z Levoče. Práce pokračovali aj nasledujúci rok. Prof. Húščava prišiel                   
do Levoče v auguste 1950, aby dokončil usporiadanie. Jeho pracovný tím tvo-
rilo osem odborníkov, ktorí rovnako ako predchádzajúci rok žiadali pre ar-                                                                                                                                  
chív zabezpečiť vyhotovenie nových regálov a pre seba len stravu a ubytovanie 
v hoteli Faix.26 Počas dvoch prázdnin zrekonštruovali „regestum“, vyhotovené 
Dr. Demkom, ktoré dodnes slúži bádateľom.

Za archivára Miestneho výboru v Levoči bol k 1. júlu 1951 menovaný 
JUDr. Pavol Niederland.27 Hneď po svojom menovaní sa zúčastnil celoštát-
nej archívnej konferencie, konanej v dňoch 2. – 5. júla 1951 v Brne. V roku 
1951 bola Vyhláškou Ministerstva vnútra č. 83/1951 zo dňa 25. januára 1951 
zriadená Štátna archívna komisia i jej oblastný orgán v Košiciach. Na základe 
tejto vyhlášky začala na Okresnom národnom výbore v Levoči (ONV) pôsobiť 
Okresná archívna služba. V apríli 1952 bol ustanovený za okresného archív- 
neho referenta tiež JUDr. Pavol Niederland.28  

Je potrebné pripomenúť, že ONV v Levoči v tom čase vykonával správu 
aj nad ďalšími dvoma archívmi – pobočkou Krajského archívu v Košiciach                                                                                                                 

24 NIEDERLAND, P.: c. d.,  s. V.
25 ŠALE-PLE, OcNÚ Le, inv. č. 86, šk. 3, prez. 265/44.
26 ŠALE-PLE, Mestský národný výbor v Levoči 1945 – 1990 (ďalej len MsNV Le), inv. č. 195, šk. 

88, č. 5056/50 adm.
27 ŠALE-PLE, Okresný národný výbor v Levoči 1945 – 1960 (ďalej len ONV Le), šk. 173, 

sign. vnútr. 609, č. vnutr. 050/58. V spise je založený odpis listu Krajského národného výbo-                                
ru v Košiciach, Referátu pre Ľudovú správu zn. I/2-428-1951-N-46/7-Ry, podľa ktorého bol                                                                                                                                          
P. Niederland určený pre výkon služby v archíve MNV v Levoči. 

28 Tamtiež, v spise je založený odpis listu ONV v Levoči zn. III/2-055.8-1952-Ja, ktorým Rada 
ONV uznesením č. 188/52 súhlasila s jeho menovaním za Okresného archívneho referenta.
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a Oblastnou pobočkou Pôdohospodárskeho archívu. Zvlášť druhý menova-
ný v začiatkoch zápasil o svoje umiestnenie. Hoci mu Rada MNV na svojom 
zasadnutí 12. septembra 1947 ponúkla Thurzov dom29 skonfiškovaný grófo-
vi Csákyimu, ten však bol sčasti obsadený nájomným bytom i spolkovými                    
organizáciami.30 Slovenská archívna komisia tiež požiadala ONV v Levoči                    
o zabezpečenie vhodných priestorov v Spišskej Kapitule, kde by sa umiest-
nili archívy vierohodných miest z Jasova, Lelesu a Spišskej Kapituly. ONV                           
v Levoči preto navrhlo, aby všetky archívy, ktoré mali v tom čase sídlo v Levo-
či, boli sústredené v jednej budove. Keďže takú veľkú budovu nebolo možné 
nájsť, ONV navrhlo postaviť novostavbu na námestí v Levoči, kde je stavebný 
pozemok dosiaľ prázdny, ktorý špatí pohľad na starobylý ráz námestia a ktorý 
priestor cestou ochrany pamiatok a rezervácií skôr alebo neskoršie i tak bude 
musieť byť zastavaný. 31 K danému problému sa vyjadril i Historický ústav SAV.                                                                                                                                             
Z jeho listu sa dozvedáme, že v Levoči sa plánovalo vybudovanie archívneho 
strediska, kde malo v druhej päťročnici pracovať najmenej šesť kvalifikova-
ných archivárov (stredisko mali tvoriť Spišský župný archív, ONV, Ľudový 
súd, Mestský archív, pobočka Pôdohospodárskeho archívu). Slovenská aka-
démia vied nezabudla pripomenúť, že jej pracovníci pomohli dať do poriad-                     
ku levočský mestský archív a teraz čaká Historický ústav SAV od Vás, že                                            
vo vedomí tejto vzájomnej spolupráce a pomoci i ľudová správa pomôže                                                                                                          
vyriešiť pálčivú a súrnu záležitosť vyprázdnenia Thurzovho domu a odo-                                 
vzdanie toho pre archívne účely.32 Proti zabratiu Thurzovho domu protesto-
val aj JUDr. Niederland ako okresný archívny referent. V liste doslova píše:                                                                                                                             
Dopočul som sa, že ONV mieni odňať archívne miestnosti, pekné skrine                   
na knihy dať rozobrať a odňaté miestnosti adaptovať na bytovú jednotku...33  

Vládnym nariadením č. 29/1954 Zb. neboli okresné a mestské archívy 
včlenené do siete štátnych archívov, ale boli ponechané národným výborom. 
K vytvoreniu Okresného archívu v Levoči došlo v roku 1955, kedy sa Rada 
Okresného národného výboru v Levoči uzniesla na zlúčení s mestským archí-
vom, a tým na vytvorení jedného archívu s názvom „Okresný archív v Levo-
či“. Jeho sídlom bola naďalej mestská radnica.34 Okresným archivárom sa stal 
JUDr. Pavol Niederland. V tom istom roku malo dôjsť k dislokácii ďalších 
archívnych fondov ako napr. Magistrátu mesta Spišské Podhradie i obecných 

29 ŠALE-PLE, MNV Le, inv. č. 195, č. 12143/1947
30 ŠALE-PLE, MNV Le, inv. č. 195, č. 10127/50
31 ŠALE-PLE, ONV Le, sign. III./2 – 463.0-22/8-1953.  
32 ŠALE-PLE, ONV Le, sign. III./2 – 463.0-22/8-1953. V spise sa nachádza originál listu Historic-

kého ústavu SAV, adresovaný Rade Okresného národného výboru zo dňa 18. 8. 1953.
33 ŠALE-PLE, ONV Le, sign. III./2-1953, 055.8-53. 
34 ŠALE-PLE, ONV Le, Zápisnice Rady ONV, zápisnica zo dňa 16.9.1955, uzn. 362-16/9-1955. 
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a obvodných notárskych úradov. Okresný archivár však upozorňoval na ne-
dostatok úložného miesta na radnici. Bolo potrebné vykonať výmenu miest-
ností, nachádzajúcich sa na prvom a druhom poschodí za adekvátne miestnosti 
na prízemí. Na poschodí radnice sídlilo múzeum, ktoré s výmenou súhlasilo, 
no prízemné miestnosti t. č. využíval Stavoprojekt.35 V rokoch 1955 – 1959 
prebiehala na radnici rozsiahla rekonštrukcia. Menili sa takmer všetky dvere, 
podlahy, opravovali sa omietky, zavádzali sa nové inžinierske siete.36 Vo vy-
hodnotení plnenia plánu práce Okresného archívu v Levoči za prvý štvrťrok 
roku 1957 sa uvádza, že kvôli adaptácii miestností premiestnili asi 20 ton                
spisového materiálu.37 Adaptácia však bola pozastavená kvôli nedostatku fi-
nančných prostriedkov, voči čomu JUDr. Niederland samozrejme protestoval.  
Niet sa čo čudovať, že hľadal aj iné riešenia. Informoval sa o možnosti od-
predaja domu na Mäsiarskej ulici č. 19, vedľa múzea.39 Jeho majitelia však 
nateraz nechceli budovu odpredať, no po jej generálnej oprave ponúkli archívu                     
na prenájom cele prízemie. K tejto ponuke sa archív ešte neskoršie vrátil.                                                                                                                                          
V roku 1965 sa Školská a kultúrna komisia ONV v Spišskej Novej Vsi                       
zaoberala riešením dislokácie Spišského múzea a Okresného archívu, pobočky 
v Levoči. Došlo k dohode, že archívu sa odovzdá budova múzea na Mäsiar- 
skej ulici č. 18 a prikúpi sa k nej vedľajší dom od Kintzlerovcov. Hoci JUDr. 
Niederland už vypracoval aj kúpnopredajné zmluvy a obidve strany ich aj                                                               
podpísali, k premiestneniu pobočky Okresného archívu v Levoči nedošlo „pre 
iné dôležitejšie ciele v tejto päťročnici.“ 40 

Keďže ani v roku 1959 stavebné práce na radnici neutíchali, napadlo Ra- 
de ONV v Levoči presťahovať okresný archív do budovy Štátneho archívu                         
v Thurzovom dome. Samozrejme, protestovali obidve strany. Nebolo mysli-
teľné, aby sa archív, ktorý využíval cca 280 m2 podlahovej plochy na prízemí 
radnice, vtesnal do 136 m2, navyše ak v Thurzovom dome bola ešte aj Okresná 
ľudová knižnica.41 Pod ťarchou argumentov Rada ONV svoje uznesenie zru-
šila.42  

Po ukončení stavebných prác na radnici archív využíval takmer celé príze-
mie, len dve malé miestnosti patrili múzeu. Dispozične archív tvorili dve pra-

35 ŠALE-PLE, ONV Le, sign. vnút.19/1956, č. vnút. 1815/1956-OA1-56/10.
36 JANOVSKÁ, M.: c. d., s. 272.
37 ŠALE-PLE, ONV Le, šk. 173, sign. vnútr. 609, č. vnútr. 2720-1957/OA1-1957/8.
38 ŠALE-PLE, Registratúra Okresného archívu v Spišskej Novej Vsi – pracovisko Levoča (ďalej 

len ROA SNV-PLe),  sign. 74/1957.
39 ŠALE-PLE,  ROA SNV-PLe, šk. 3,  sign. 74/1957, vnút. 495/1957-Oar1-1957/20.
40 ŠALE-PLE,  ROA SNV-PLe,  sign. 74/1957, č. OA7/1965-7.
41 PLE, ONV Le,  sign. vnútr.-609, č. vnútr. 3216/59.
42 PLE, ONV Le, sign. vnútr.-609, č. vnút. 3216/59 a tiež Zápisnice Rady ONV z roku 1959, 

uzn.č.843-16/10-1959.
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covne a sklady, ktoré sa nachádzali vo zvyšných priestoroch vrátane chodby. 
Boli vybavené vysokými, nahusto postavenými regálmi s minimálnymi ulič-
kami. Práca v takto usporiadanom depozite bola mimoriadne náročná. Okresný 
archív nemal ani samostatnú bádateľňu. Okrem prízemia radnice bol archívny 
materiál uložený aj vo veži radnice a v župnom dome. V začiatkoch okresné-
ho archívu tu okrem JUDr. Pavla Niederlanda, ktorého si predstavíme bližšie, 
pracovali pani Gizela Stará a pani Marta Zalková. 

43 PLE, ONV Le,  sign. vnútr.-609, č. vnútr. 050/58.
44 Pozri poznámku 27.
45 Pozri poznámku 28.

JUDr. Pavol Niederland sa 
narodil 25. marca 1911 v Bis-
triti (Beszterce) v Rumunsku. 
Jeho otec bol lesným inžinierom, 
pôvodom z Banskej Štiavnice.                       
Do roku 1916 pôsobil v Užhorode 
a potom v Prešove. Vysokoškol-
ské štúdium ukončil na Karlovej 
univerzite v Prahe v roku 1933, 
kde získal titul doktora práv.                                                                             
V roku 1934 sa zúčastnil výbe-
rového konania na miesto prednostu mestského úradu v Levoči, kam bol aj 
prijatý. Zastával funkciu právneho a neskôr policajného referenta. Do jeho 
kompetencií patrili záležitosti trhovej a poriadkovej polície. Okrem toho vie-
dol agendy nezamestnaneckých podpôr (tzv. žobračenky), záležitosti nemo-
cenského poistenia, štátnych podpôr, evidencie obyvateľstva i majetkoprávne 
záležitosti.43 Pred príchodom frontu do Levoče v januári 1945 sa evakuoval 
so svojou rodinou do Ružomberka, neskôr do Trenčianskych Teplíc, odkiaľ sa 
vrátil do Levoče 8. júna 1945. Dňa 10. júna bol zaistený a asi tri hodiny strávil 
zatvorený v klietke hanby. Stal sa tak posledným známym, ktorý v Levoči               
okúsil príkoria verejného pranierovania. Udialo sa tak na popud Levočanov, 
ktorí neboli spokojní s výkonom jeho funkcie policajného referenta mesta,             
najmä pri vydávaní žobračeniek. 

Po zrušení jeho trestného stíhania nastúpil na Miestny národný výbor, kde 
znova zastával funkciu právneho referenta a zastupoval tajomníka MNV. Kraj-
ský národný výbor v Košiciach ho k 1. júlu 1951 poveril výkonom služby                    
v archíve Miestneho národného výboru v Levoči.44 Rada ONV na návrh KNV 
v Košiciach zo dňa 5. apríla 1952 súhlasila s jeho menovaním za okresného 
archívneho referenta.45 

Anabáza Okresného archívu v Levoči

Dr. Pavol Niederland s rodinou
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Jeho prvou úlohou bolo zistiť stav archívov v Levočskom okrese. Osob-
ne sa podieľal na prevoze archívneho materiálu Spišskej župy z Liptovského 
Mikuláša. Preberal archívne fondy notárskych úradov v Spišskom Hrhove,                                          
Bijacovciach, v Spišskom Štvrtku, Levoči, Magistrátu mesta Spišské Podhra-
die. Ako vyštudovaného právnika ho najviac zaujímali fondy okresných súdov. 
Vypracoval smernice pre inventarizáciu týchto fondov,46 k danej problematike 
pripravil prednášku i štúdie do Archívniho časopisu 47 a Slovenskej archivisti-
ky.48 K najdôležitejším fondom, na ktorých spracovaní sa podieľal, patria Ma-
gistrát mesta Levoče (preložil inventárny zoznam Kolomana Demka), Spiš-
ského Podhradia či Spišských Vlách. Vypracoval inventár Okresného úradu                     
v Levoči i Katalóg k spisom robotníckeho hnutia. 

Bol členom Slovenskej historickej spoločnosti, dokonca v roku 1958 sa stal 
súčasťou širšieho výboru novozaloženej pobočky SHS pre východné Sloven-
sko so sídlom v Košiciach.

Už ako dôchodcu ho v roku 1973 Evanjelická cirkev a. v. poverila prí-      
pravou návrhu na zriadenie centrálneho archívu evanjelickej cirkvi a malých 
archívov po seniorátoch.49 V začiatkoch organizovaného archívnictva patril 
JUDr. Pavol Niederland medzi najvýraznejšie i odborne najzdatnejšie osob-
nosti na Slovensku.

Zákon č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení štátu s účin-        
nosťou od 1. júla 1960 ustanovil nové členenie, v ktorom Slovensko pozostá-
valo z 3 krajov a 33 okresov. Levočský okres zanikol, stal sa súčasťou okresu 
Spišská Nová Ves. Rovnaký osud postretol aj okresný archív, ktorý zmenil svoj 
názov na Okresný archív v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Levoča. Obidva 
archívy písali spoločnú históriu v rokoch 1960 – 1996. Pracovali tu naďa-
lej JUDr. Niederland (do odchodu do dôchodku v roku 1971) i Gizela Stará.                                                                                                                          
V roku 1960 nastúpil do archívu Július Štefanko a v roku 1970 Maria Pa-             
cindová. Neskôr prišli Darina Farkašovská (1976), Nina Palková (1980)                        
a Gabriela Vencelová (1979). Levočský archív sídlil na mestskej radnici až               
do roku 1993, kedy si rekonštrukcia ústredného kúrenia vynútila jeho pre-                                                                                                                                        
sťahovanie. Dočasné skladové priestory sa našli v bývalom výrobnom druž-
stve Obzor, Pod Kamenným vrchom 1. Pre umiestnenie archívnych dokumen-
tov to boli priestory spočiatku ideálne. Horšie to však bolo s dostupnosťou,                 
s umiestnením pracovne a bádateľne bez priameho denného svetla. 

46 ŠALE-PLE,  ROA SNV-PLe,   sign. 2043/1957.
47 NIEDERLAND, P.: Vývoj občianskeho súdnictva na Slovensku v rokoch 1849 – 1871.                           

In: AČ 3/1953.
48 NIEDERLAND, P.: Organizácia občianskeho súdnictva v Uhorsku v rokoch 1861 – 1871.                   

In: Slovenská archivistika, roč. VI, číslo 2-1971, s. 334. 
49 http://www.ecav.sk\ECAV OnLine Zhovárame sa s Mgr_ Martinom Kováčom.mht 24.10.2008
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Podľa zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporia-
daní Slovenskej republiky sa na výkon správy k 24. júlu 1996 zriadili a vyme- 
dzili správne celky – osem krajov a 79 okresov, medzi ktorými bol aj znovu 
utvorený okres Levoča. Táto reforma umožnila k 1. januáru 1997 aj vznik 
staronového Štátneho okresného archívu v Levoči. Svoje sídlo prebral od spiš-
skonovoveského archívu spolu s delimitovanými archívnymi fondmi. Prvou 
riaditeľkou sa stala JUDr. Magdaléna Boronová, ktorú v roku 2000 vo funkcii 
vystriedala Cecília Felberová. Okresný úrad v čase vzniku pre svoje potreby 
rekonštruoval veľký Župný dom, kde sa počítalo aj s umiestnením archívu. 
Podľa projektu mal byť situovaný v podkroví. Obligátna príčina – nedostatok 
finančných prostriedkov – mala za následok nezrealizovanie tohto „sna“.50  

Na prelome tisícročí bolo kúrenie alebo správnejšie povedané „nekúrenie“ 
hnacím motorom v hľadaní nových priestorov pre archív. V roku 2003 nado-
budol účinnosť nový Zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002, vďaka 
ktorému odišli okresné archívy spod správy okresných úradov a stali sa zaria-                       
deniami Ministerstva vnútra. Náš archív sa stal pobočkou Štátneho archívu 
v Levoči. Ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa presťahoval                                                                                                                               
do tzv. Malého župného domu. Hoci situovanie depozitov má ďaleko k ideál-
nym podmienkam, berúc na zreteľ celú anabázu – putovanie archívu –, po-               
važujeme toto umiestnenie za doposiaľ najvyhovujúcejšie. 

50 ŠALE-PLE, Registratúra Štátneho okresného archívu v Levoči , sign. AL1/1997, č. ŠOKA-
71/1997.

Anabáza Okresného archívu v Levoči

Budovy veľkého a malého župného domu 



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

220



221

Pohľad do 60-ročnej činnosti Štátneho archívu v Spišskej Novej Vsi

POHĽAD DO 60-ROČNEJ ČINNOSTI ŠTÁTNEHO 
ARCHÍVU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Nina Palková

V stredoveku patrila Spišská Nová Ves medzi známe banícke mestá                                
v Uhorsku. Do osobitného postavenia sa mesto dostalo v roku 1412, keď sa 
stalo súčasťou zálohovanej Provincie XIII spišských miest poľskému panov-                                                                                                                                 
níkovi Vladislavovi II. Jagelonskému ako finančná záruka za poskytnutú 
pôžičku. Tento stav mal aj svoje výhody, pretože mesto získalo privilégiá                              
a úľavy nielen od uhorských, ale aj od poľských panovníkov, ktoré mu na-
pomohli k jeho hospodárskej prosperite a remeselnému rozvoju. Zástupcovia 
mesta si boli vedomí dôležitosti týchto dokumentov, preto si listiny, ktoré                  
dokazovali mestské práva a výsady, starostlivo chránili. 

Funkcia okresného archivára vznikla v 50. rokoch minulého storočia. 
Podľa organizačnej štruktúry bol zaradený k odboru pre vnútorné veci rady 
Okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi a po odbornej archívnej                
a metodickej činnosti bol riadený Archívnym oddelením ministerstva vnútra 
v Košiciach.1  

V októbri roku 1958 odišiel okresný archivár Michalský do dôchodku                    
a na uvoľnené miesto bol prijatý promovaný filológ Jozef Kuruc, ktorý pred-
tým pôsobil ako odborný asistent na katedre klasickej filológie a klasickej                  
archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.2 Podľa úradnej zápisni-
ce z 3. októbra, ktorú napísal odchádzajúci archivár Michalský, mal okresný                                                                                                                             
archív vo svojej úschove 36 archívnych fondov, k tomu knihu prírastkov                          
a knihu návštev, ďalej skartačné smernice, príručku diplomatiky, sfragistiky, 
heraldiky, príručku chronológie pre archivára a nakoniec rukopis zoznamu                
dokumentov k dejinám robotníckeho hnutia a k dejinám KSČ.3 

Okresný archív v Spišskej Novej Vsi ako zariadenie okresného národné-
ho výboru a jeho pobočky v Levoči a v Gelnici vznikol 1. júla v roku 1960. 
Jeho základom sa stali mestské archívy v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Gelni-
ci a v Spišských Vlachoch. Okrem svojich pobočiek spravoval aj pracoviská 
v Krompachoch, Mníšku nad Hnilcom, Kluknave, v Smolníku a v Švedlári.                   
Podnetom pre vznik archívu bola v roku 1960 územná reorganizácia štát-                                                                                                                                            
nej správy. Za pomoci nadriadených orgánov, Slovenskej archívnej správy 

1 Štátny archív Košice, Archív  Spišská Nová Ves (ďalej len ŠA-K,  A. SNV), registratúra archívu, 
vnútro: č. spisu 12 250/1957. 

2 ŠA-K, A. SNV, registratúra archívu, vnútro: príloha zápisnice č. 8370/1958.
3 ŠA-K, A. SNV, registratúra archívu, vnútro: príloha zápisnice č. 8370/1958. 



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

222

ministerstva vnútra a okresného národného výboru sa archívne dokumenty 
prevzali a sústredili do okresného archívu a jeho pobočiek.4  

Personálne obsadenie okresného archívu bolo nasledujúce: samostatným 
archívnym pracovníkom a vedúcim bol PhDr. Jozef Kuruc, ďalším samostat-
ným archívnym pracovníkom bol JUDr. Pavol Niederland, ktorý bol aj vedú-
cim pobočky v Levoči. Ďalej nasledovali archívni zamestnanci Ján Krajňák, 
Július Štefánka a Gizela Stará.5 Okresný archív sa už od svojho začiatku po-
týkal s problémom úložných priestorov. V polovici 60. rokov navrhol vedú-
ci okresného archívu Dr. Kuruc riešenie na odstránenie nedostatku úložného 
priestoru, na základe ktorého bola možnosť získať budovu, v ktorej by boli 
pracovne, bádateľňa, knižnica a všetky archívne fondy pod jednou strechou. 
Konkrétnym návrhom bola výstavba novej administratívnej budovy pre mest-
ský národný výbor, ktorý vtedy sídlil v radnici spolu s archívom, a po jeho 
presťahovaní do novej budovy, mohol archív využiť pre svoje účely celú his- 
torickú budovu radnice. Návrh sa však nerealizoval a archív ešte 20 rokov 
ostal na druhom poschodí mestskej radnice.

Začiatkom 80. rokov sa okresný archív konečne presťahoval z mestskej 
radnice do zrekonštruovaného meštianskeho domu na námestí v Spišskej No-
vej Vsi, v ktorom je dodnes. Nebolo to vôbec vyhovujúce riešenie, pretože 
plánované depozitáre, ktoré mali byť postavené v zadnom trakte za archívom, 

4 Archívna správa ministerstva vnútra SSR 1976. In: Archívy v Slovenskej socialistickej repub-
like. Štátny okresný archív v Spišskej Novej Vsi, s. 231.

5 ŠA-K, A. SNV, registratúra archívu, č. spisu OA-30/1961.

Sídlo archívnej pobočky v Spišskej Novej Vsi
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sa nerealizovali a archív zase zostal bez rezervy úložných priestorov. Archív-
ne depozitáre boli iba provizórne, v rôznych starých, vlhkých a nevyhovujú-
cich domoch a pobočka ostala aj naďalej v Levoči. Situácia sa zmenila v roku       
1993, keď Mestský úrad v Levoči dal pobočke výpoveď z radnice a bolo nutné 
presťahovať archívne fondy do náhradných priestorov. Po ich hľadaní sa po-
darilo pre pobočku archívu prenajať výrobnú halu Družstva pre nevidiacich                          
v Levoči. A tak dvaja archivári a štyria robotníci presťahovali za päť týždňov 
približne 1 500 bežných metrov archívnych dokumentov do nových priestorov. 

V roku 1996 sa uskutočnila ďalšia reforma štátnej správy, veľké okresy 
sa zrušili a boli vytvorené menšie územné celky. Z okresu Spišská Nová Ves 
sa vyčlenili dva nové okresy, a to Levoča a Gelnica. Územná reorganizácia 
mala dopad aj na spišskonovoveský archív, pretože z jeho levočskej pobočky 
vznikol nový Štátny okresný archív v Levoči. Novému archívu sa delimito-
vali archívne fondy levočskej proveniencie a spišskonovoveskému zostali aj 
naďalej v správe archívne fondy, patriace do Gelnického okresu. Koncom 90. 
rokov získal okresný archív pre svoje účely administratívnu budovu bývalého 
riaditeľstva Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi, ktorú bolo nutné 
zrekonštruovať a stavebne upraviť. Zrušením okresných úradov a s platnos-
ťou nového zákona o archívoch a registratúrach prešiel štátny okresný archív                            
z predchádzajúceho riadenia okresným úradom priamo pod správu Minister-
stva vnútra SR a od 1. januára 2003 sa stal pobočkou Štátneho archívu v Le- 
voči s regionálnou pôsobnosťou.

 Prvé usporiadanie listín v mestskom archíve sa vykonalo v druhej polo- 
vici 18. storočia. Magistrát ustanovil 6 člennú komisiu, ktorá mala za úlohu 
usporiadať stredoveké listiny a vypracovať ich regesty. Zo zápisu o vykonanej 
práci sa dozvedáme, že komisia pracovala viac ako dva týždne a výsledkom 
práce bol iba hárok papiera. Podľa poznámky vtedajšieho mestského poklad-
níka Liedemanna to bola pre mesto v konečnom dôsledku drahá záležitosť, 
pretože členovia komisie boli veselá spoločnosť, ktorá konzumovala iba vy-
berané jedlá a archívny prach hojne zalievala pivom a vínom.6 

 Ďalším v poradí, už serióznejším spracovateľom, bol koncom 19. storočia 
Dr. János Illéssy, ktorý listiny usporiadal a vyhotovil k nim inventár. V roku 
1899 vyšiel inventár aj knižnou formou v maďarskom jazyku. Dr. Illéssy veno-
val svoju pozornosť aj mestským knihám, ktoré boli podľa jeho názoru veľmi 
dobre zachované po fyzickej a aj obsahovej stránke.7 Najstaršia je Pamätná 
kniha mesta alebo Stadtbuch s prvým zápisom z roku 1383, ktorý je zrejme 
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6 ILLÉSY, J,: Igló kiraly korona és banyaváros leveltára. Budapest 1899, s. 9. 
7  ILLÉSY, J,: c. d., s. 5. 
8 WEINELT, H.: Das Stadtbuch von Zipser Neudorf und seine Sprache. München 1940. 
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tretím najstarším zápisom v mestských knihách na Slovensku. Tento mestský 
protokol bol v roku 1939 zastupiteľstvom mesta vypožičaný do Prahy nemec-
kému filológovi a historikovi Dr. Herbertovi Weineltovi, rodákovi zo sliezske-
ho mesta Jeseník, ktorý v tom čase prednášal na Karlovej univerzite v Prahe. 
Dr. Weinelt potom publikoval svoje jazykové výskumy i samotnú knihu pod 
názvom Das Stadtbuch von Zipser Neudorf und seine Sprache.8 

Jedno francúzske príslovie hovorí, že sláva historika je založená na bie-
de archivára... V nemalej miere to platí aj v súčasnosti. Myslím, že najneprí-                        
jemnejšia činnosť pre archivára je sťahovanie archívnych dokumentov. Spiš-
skonovoveský archív sa spolu s pobočkou sťahoval 9-krát, ale našťastie to 
všetci, t. j. dokumenty a archivári prežili bez väčšej ujmy na zdraví.

V okresnom archíve už od jeho vzniku pracovali dvaja vysokoškolskí 
vzdelaní pracovníci a ostatní zamestnanci boli úradníci štátnej správy, ktorí 
ovládali nemčinu a maďarčinu a mohli tak pracovať s cudzojazyčným mate-
riálom. Ako v každom archíve sa začalo so sústreďovaním, spracovávaním                                                                                          
a sprístupňovaním dokumentov a s vykonávaním predarchívnej starostlivosti. 
Uchované archívne fondy majú časové rozpätie od stredoveku až po súčas-
nosť a niektoré staršie mali pomerne dobre zachovanú registratúru a regis- 
tratúrne pomôcky. Usporiadali sa archívne písomnosti mesta Spišské Vlachy              
a vyhotovil sa inventár mesta, do slovenčiny sa preložil inventár mesta Levo-
če, ktorý v druhej polovici 19. storočia vypracoval levočský profesor Koloman 
Demko.9 Začali sa sprístupňovať a vyhotovovať archívne pomôcky z fondov 
bývalých okresných a mestských úradov z rokov 1922 – 1945, notárskych ob-
vodných a obecných úradov, okresných súdov od druhej polovice 19. storočia, 
mestských policajných kapitanátov, školského inšpektorátu, miestneho odboru 
matice slovenskej, technickej dokumentácie mesta, stavebných plánov, katas-
trálnych máp atď. 

 Obsahová bohatosť dokumentov sa využívala a využíva nielen pre štúdiá, 
ale aj pre prednáškovú a výstavnú činnosť. Archív spolupracoval s kultúrnymi, 
regionálnymi a štátnymi inštitúciami. Pri 740. výročí prvej písomnej zmien-
ky o Spišskej Novej Vsi, ktorú si mesto pripomínalo kultúrnymi podujatiami                                                                                            
po celý rok, čerpali archivári, historici a múzejníci z písomných prameňov 
podklady a informácie pre svoje príspevky a aktivity. Vyvrcholením tejto 
spoločnej činnosti bola historická konferencia v mestskej Redute a vernisáž 
výstavy inštalovanej v Múzeu Spiša. Pre prezentáciu mestského úradu archív 
vypracoval zoznam richtárov mesta od 15. do polovice 19. storočia. Pri prí-
prave monografie mesta spolupracoval archív s autormi štúdií a pripravoval 
dokumenty a archívne materiály na skenovanie. Archív tiež vypožičiava svoje 
historické dokumenty na rôzne výstavy, napríklad Spišskému múzeu v Levoči 
a Slovenskému národnému múzeu vypožičal na výstavu „Levočská biela pani“ 
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kroniku z prelomu 17. a 18. storočia. Na výstavu Klenoty archívov, inštalo-
vanej na Bratislavskom hrade, sa vypožičali dva archívne dokumenty, z toho 
jeden armáles rodiny Illenfeld zo Smolníka, ktorý bol odborne zreštaurovaný                                              
v ateliéri Štátneho archívu v Levoči. Z naskenovaných záberov mestských lis-
tín a pečatí bol vytlačený kalendár, ktorý získal prvé umiestnenie a bol pre-
zentovaný na výstave „Ako sa meral čas“. Pred niekoľkými rokmi sa podarilo 
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novoveským archivárom zachrániť zo zberných surovín veľmi vzácne tlače 
z konca 16. storočia a mladšie, niektoré z nich obsahujú poznámky, že boli 
kedysi súčasťou knižnice významného spoločenstva Bratstva XXIV spišských 
farárov. Archív spolupracuje so základnými a strednými školami, pre menších 
školákov sú zaujímavé prednášky o rímskych čísliciach a o ich používaní v mi-
nulosti, o výrobe pergamenu a starého papiera, o pečatiach a spôsobe pečate-
nia. Pre starších študentov sú zaujímavé prednášky o archívoch, archívnictve, 
o regionálnych dejinách dávnych a nedávnych. 

 Aj keď spišskonovoveský archív nepatrí v súčasnosti medzi reprezenta-
tívne archívy a ani archívy s veľkým počtom fondov, napriek tomu je význam                  
a hodnota jeho písomných prameňov vzácna a verejnosťou vyhľadávaná. 
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Popradský archív v prúde času

POPRADSKÝ ARCHÍV V PRÚDE ČASU 

Božena Malovcová

Štátny archív v Prešove, Archív v Poprade sídli v dvoch krásnych meštian-
skych domoch zo 17. a 18. storočia, nachádzajúcich sa v mestskej pamiatkovej 
rezervácii Spišská Sobota, kde hneď pri vstupe dýchne na návštevníka minu-
losť. Tá je ukrytá aj vo vzácnych archívnych dokumentoch, pochádzajúcich               
od konca 13. storočia. Kým získal archív pre svoju činnosť dôstojný stánok, 
prešiel dlhú cestu, sprevádzanú sťahovaním z miesta na miesto a zachraňova-
ním archívneho dedičstva pre budúce generácie.

Z histórie archívu

Základ vznikajúceho popradského archívu tvorili fondy mestečiek Poprad, 
Spišská Sobota a Veľká, ktoré boli spravované v spisovniach národných výbo-
rov. Najstaršie a najvzácnejšie písomnosti boli uložené v miestnostiach Tatran-
ského múzea, spisy v suteréne Miestneho národného výboru v Poprade. V roku 
1931 usporiadal fond mesta Poprad prof. PhDr. Fridrich Repp (1903 – 1974). 
Na neho nadviazal v 50. rokoch 20. storočia JUDr. Eugen Bohuš (1892 – 1977), 
ktorý sa už v roku 1945 ako riaditeľ múzea v Poprade zapojil do reevakuácie 
archiválií odvlečených nemeckou armádou do Opavy.1 Písomnosti z troch va-
gónov roztriedil a doručil po celom Východoslovenskom kraji. V roku 1951 
sa stal archivárom mesta, ku ktorému už vtedy patrila Spišská Sobota a Veľká. 
Koncom roka prevzal aj starostlivosť o archívy Miestneho národného výboru 
v Matejovciach a Strážach pod Tatrami.2 Do roku 1953 vykonával funkciu 
mestského a okresného archivára bezplatne, nakoľko tieto funkcie boli čestné, 
nehonorované. Rada ONV v Poprade ustanovila JUDr. Bohuša za okresného 
archivára 16. apríla 1952. Archívy Okresného národného výboru v Poprade                  
a ostatných miestnych národných výborov popradského okresu boli formálne 
zlúčené pod názvom Okresný archív v Poprade až v druhom štvrťroku 1956 
kvôli nevyjasnenosti metodológie a samotnej náplne práce. 

1  VARSIK, Branislav: Osudy slovenských archívov za poslednej vojny. In: Historica slovaca 1945 
– 1946, roč. 3 – 4, s. 267 – 271. Štátny archív v Prešove, Archív Poprad (ďalej ŠAP, A Poprad), 
Spis o fonde Magistrát mesta Kežmarok (ďalej MM-K) – Evakuované materiály z 13. 11. 1944.

2 SZONTAGH, Jozef: Štátny okresný archív v Poprade, s. 6 – 7. Spišská Sobota (od roku 1946), 
Veľká (od roku 1946), Stráže pod Tatrami (od roku 1960) a Matejovce (od roku 1974) sú mest-
skými časťami Popradu.
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Okresný archivár takto opísal situáciu v popradskom archíve: Spisovne 
MNV pozostávajú z veľkých háld na pôjde povynášaných špinavých papierov, 
v ktorých sa archivár ONV nemôže na tmavých povalách účinne prehrabávať, 
aby vyhotovil súpis materiálu. Bude treba skôr nejakých svetlejších miestností, 
kde by sa mohlo z nich ešte niečo vybrať na uschovanie, kým roztratené kúsky 
špinavého papiera mohli byť dopravené do zberu.3 

Po odchode JUDr. Eugena Bohuša do dôchodku v roku 1958 do archívu 
nastúpil František Vician (1912 – 2005). Do archívnej práce sa pustil s veľkým 
zanietením. Dňa 29. júla 1958 rieka Poprad zaplavila miestnosti archívu a po-
miešala archívny materiál. Archivár zachraňoval, čo sa dalo. Spisy boli mokré 
a polepené a on ich pinzetou opatrne rozoberal a sušil. Táto precíznosť mu 
ostala. Pri spracovaní s veľkou pozornosťou bral každý jeden spis do ruky, 
utieral ho od prachu a až potom uložil do archívnej škatule. František Vician 
nielen spracúval archívne dokumenty, ale fakty a informácie z nich aj publiko-
val v tlači a rôznych periodikách, aby sa o tieto zaujímavosti podelil so širokou 
verejnosťou. Hovoril, že mnohé myšlienky ho napadajú v noci, a tak spával          
s ceruzkou a blokom pri posteli, aby si ich mohol hneď poznačiť.4  

Podobný vývoj ako v Poprade bol aj v okrese Kežmarok. Archív mesta 
spravoval od roku 1947 Bruno Bene (1887 – 1960),5 riaditeľ strednej školy, 
ktorý súčasne zastával funkciu okresného archivára pre okres Kežmarok. His-
tória mestského archívu siaha až do 13. storočia. Archív bol v minulosti viac-
krát usporiadaný, ale za predchodcov Bruna Beneho môžeme považovať prof. 
PhDr. Fridricha Reppa, ktorý v roku 1927 usporiadal listiny a urobil k nim 
kartotéky a prof. PhDr. Jána Liptáka (1889 – 1958), ktorý v 30. rokoch zme-
nil štruktúru fondu, ale usporiadanie nedokončil.6 Počas evakuácie cenných 
archívnych písomností v roku 1944 sa stratilo a po vojne sa do Kežmarku ne-                                                                                                                                            
vrátilo 1 357 kusov vzácnych archívnych dokumentov. Mestský archivár Bruno 
Bene na záver svojej správy z roku 1947 o usporiadaní evakuovaného materiá- 
lu uviedol: Konečne hlásim, že som tajný archív s k tomu patriacou kartoté-                                                                                                                                     
kou uviedol do poriadku, ale že s usporiadaním mestského veľkého archívu 
presídleného z mestského domu do starej budovy okresného úradu ešte som 
nemohol začať, nakoľko mestský notár ešte nezhotovil štoláže.7 Podľa správy 

3 KOLLÁROVÁ, Zuzana: Bibliografia archivárov a Štátneho okresného archívu v Poprade. Pre-
šov 1994, s. 7 – 8.

4 ŠAP, A Poprad, Spomienky PhDr. Virginie Mislovičovej na Františka Viciana.
5 Bruno Bene bol zakladateľom súčasného archívnictva v Kežmarku. KOLLÁROVÁ, Zuzana: 

Bibliografia archivárov, s. 13 – 14.
6 MALOVCOVÁ, Božena: Z dejín archívu slobodného kráľovského mesta Kežmarku. In RAGA-

ČOVÁ, Júlia (zost.): Dejiny archívov na Slovensku. Bratislava 2008, s. 73 – 81.
7 ŠAP, A Poprad, Spis o fonde MM-K – Evakuované materiály z 13. 11. 1944.
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zaslanej v roku 1955 Krajskej správe ministerstva vnútra, archívnemu odde-
leniu v Košiciach, bol stav archívu vyhovujúci a tiež bola založená kartotéka 
Jednotného štátneho archívneho fondu.8 Za svoju zodpovednú prácu pri zách-
rane archívneho bohatstva a „zásluhy v usporiadaní archívnictva v kežmar-
skom okrese“ bolo Brunovi Benemu udelené v roku 1955 čestné uznanie.9 

Zriadením Mestského národného výboru Vysoké Tatry v Starom Smokovci 
vznikol v roku 1954 aj Mestský archív Vysoké Tatry, v ktorom bol archivárom 
Jozef Dugas.10 Svojich archivárov mali okrem Popradu a Kežmarku aj Spišská 
Belá a Ľubica. Zachovali sa tu vzácne historické fondy, ktoré neboli poškode-
né ani vojnovými udalosťami. V niektorých menších obciach a v bývalých 
spišských mestečkách boli archívy a vzácne archívne dokumenty zničené pri 
prechode frontu, a to aj miestnym obyvateľstvom (Žakovce).

Dňa 1. januára 1958 prevzal po Brunovi Benemu vedenie Okresného ar-
chívu v Kežmarku JUDr. Jozef Szontagh (1914 – 1983). V novembri 1959 
bol premiestnený depozitár okresného archívu z budovy ONV v Kežmarku 
do budovy I. osemročnej školy na ulici Kušnierska brána. V roku 1960 bol                         
archív umiestnený na piatich miestach a tieto zlé pracovné podmienky predur-
čili Okresný archív v Kežmarku na zánik.11 

V roku 1960 bola reorganizovaná štátna správa v ČSSR a do obvodu Okres-
ného národného výboru v Poprade boli včlenené zrušené okresy Kežmarok, 
Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a územie Mestského národného výboru Vy-
soké Tatry. V tomto roku bolo sídlo archívu v Poprade s pracoviskami v Kež-
marku, Starom Smokovci a Starej Ľubovni. Spišská Stará Ves nemala zriadený 
okresný archív, archívne záležitosti vybavovala Stará Ľubovňa. Pre nedostatok 
vhodných priestorov sa nemohol archívny materiál sústrediť do sídla okresu                                                                                                                                     
a bol skladovaný na 16 rôznych miestach. Ani po roku 1960 sa nepodarilo 
získať potrebné priestory v Poprade. Preto sa po získaní vhodných priestorov 
v Starej Ľubovni tu prenieslo aj sídlo okresného archívu. Archív tu mal k dis-
pozícii štyri miestnosti bývalého Okresného archívu v Starej Ľubovni. Celú 
budovu prevzal do správy Okresný národný výbor v Poprade. Postupne sa                                                                      
v tejto budove uvoľnili ďalšie miestnosti po učňovskej škole a jednej byto-                                                                                                                                         
vej jednotke. Po menších adaptačných prácach sa začalo so sústreďovaním                
archívneho materiálu. Postupne sa sem previezli písomnosti z Kežmarku, 
Popradu, Starého Smokovca, Spišskej Belej, Ľubice, Vrbova, Spišskej Starej 
Vsi a z niekoľkých sídel bývalých notárskych úradov. Koncom roka 1964 boli 

  8   ŠAP, A Poprad, fond (ďalej f.) Okresný archív Kežmarok (ďalej OA-K), 8/1955.
  9 ŠAP, A Poprad, f. OA-K, 71/1955.
10 SZONTAGH, Jozef: Štátny okresný archív v Poprade, s. 6.
11 KOLLÁROVÁ, Zuzana: Bibliografia archivárov, s. 10 – 11.
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takmer všetky písomnosti sústredené v Starej Ľubovni.12 
V roku 1968 bol znovu zriadený okres Stará Ľubovňa13 a popradský archív 

sa ocitol mimo sídla okresu. Opäť bolo treba hľadať priestory, pretože nový 
okres potreboval budovu zaplnenú archívnym materiálom pre svoje potreby. 
Tento stav sa podarilo vyriešiť až v roku 1971, keď sa pre archív adaptova-
la polovica budovy bývalej starej papierne, ktorá už vtedy bola v asanačnom  
pásme. V roku 1972 sa sem mohol archív presťahovať.14 

Nezabudnuteľný je popis archivára Františka Viciana o sťahovaní, keď                  
jeden – riaditeľ JUDr. Jozef Szontagh sedel pri telefóne v Poprade a druhý              
– F. Vician telefonoval z Ľubovne: Posielam ti ďalší plný nákladiak. Takto 
postupne presťahovali a uložili celý archív.15 V bývalej papierni sa nachádzala 
riaditeľňa, bádateľňa, dve pracovne, toaleta a depozitár, umiestnený v bývalej 
výrobnej hale. Riaditeľ archívu Dr. Szontagh musel v totalitných 50. rokoch 
20. storočia pracovať napriek svojmu vzdelaniu ako robotník, pretože bol                                                                                                                                   
zaťom nemeckého profesora Bruna Beneho. Práca archivára mu bola daná     
za trest, lebo ju nik nechcel vykonávať. On sa však v nej našiel a stal sa naj-  
významnejšou osobnosťou pôsobiacou v popradskom archíve. Ovládal latin-
ský, nemecký, maďarský a francúzsky jazyk. Bol skromný a pracovitý, človek 
mal pri stretnutí s ním pocit, že je tu iba pre neho. Do dôchodku odišiel kon-
com roka 1978. Za celoživotné dielo mu bola v roku 1979 udelená Križkova 
medaila.16 

Po desiatich rokoch sa v budove archívu prestalo kúriť, pretože bola                         
v asanačnom pásme. Pre pracovníkov sa našli dve kancelárie na okresnom 
národnom výbore, ale písomnosti boli sedem rokov v nevykurovaných prie-
storoch, napádané vlhkosťou a plesňou. Archivári si prenášali archívny ma-
teriál na spracovanie z depozitárov na ONV v taškách. Bádateľská agenda 
bola obmedzená. V roku 1987 sa začali pre účely Štátneho okresného archívu                             
v Poprade rekonštruovať dva meštianske domy v Spišskej Sobote, ale rekon-
štrukcia prebiehala veľmi pomaly. V roku 1990 popradské archivárky sťaho-
vali viac ako 2 700 bežných metrov archívneho materiálu do suchých a svet-
lých priestorov mestského úradu, pretože mu hrozilo v zdevastovanej papierni 
zničenie.17 Koncom roka 1994 sa archív presťahoval do mestskej pamiatkovej 

12 RUDOHRADSKÝ, Štefan (zost.): Archívy v Slovenskej socialistickej republike, s. 212.
13 Okres Stará Ľubovňa bol znovu zriadený v zmysle vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb.
14 MALOVCOVÁ, Božena: Jubilejné zamyslenie (30 rokov popradského archívu). In: Podtatran-

ské noviny, 1990, roč. 31, č. 28, s. 4.
15 Spomienky PhDr. Virginie Rozložníkovej-Mislovičovej na Františka Viciana.
16 Spomienky PhDr. Boženy Malovcovej na JUDr. Jozefa Szontagha; ROZLOŽNÍKOVÁ, Virgi-

nia: Odišiel JUDr. Jozef Szontagh. In: Spiš, vlastivedný zborník, 1985, č. 5, s. 289.
17 MALOVCOVÁ, Božena: Historická pamäť národa v novom (o presťahovaní Okresné-

ho archívu do budovy Mestského úradu). In: Podtatranské noviny, 1992, roč. 33, č. 34, s. 4.                                         
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rezervácie Spišská Sobota a po mnohých peripetiách a nelichotivom označe-
ní „archív na kolieskach“ konečne našiel svoje stále sídlo. Účelová budova 
bola slávnostne otvorená 12. mája 1995 za prítomnosti zástupcov Ministerstva                                                                                                                                     
vnútra SR – sekcie verejnej správy, Archívnej správy MV SR, zástupcov 
Okresného úradu a Mestského úradu v Poprade, riaditeľov múzea, knižnice, 
galérie a ďalších vzácnych hostí.18 

Meštianske domy č. 1 172 – 1 173 sú zapísané v Štátnom zozname ne-
hnuteľných kultúrnych pamiatok. Meštiansky dom č. 11 172 je renesančný                                                                                                  
z 1. polovice 17. storočia, barokovo bol upravený v 2. polovici 18. storočia. 
Meštiansky dom č. 1 173 vznikol v 18. storočí spojením dvoch renesančných 
domov, pochádzajúcich z 1. polovice 17. storočia a 1. polovice 16. storočia. 
Na poschodí boli rovné stropy, ale po ich strhnutí sa objavili klenby. V pred-
náškovej sále sa zachoval pôvodný trámový strop a nástenná maľba a vo foye-
ri drevený trám z roku 1644. Reštaurátori objavili pri odstraňovaní starých                         
omietok na fasáde fragmenty fresiek, znázorňujúcich pravdepodobne sväté-
ho Juraja – bojovníka, Immaculatu a Antona Pustovníka. Napriek tomu, že sa 
fresky zachovali v torze, zdobia fasádu a pútajú zaslúženú pozornosť domá-
cich obyvateľov aj turistov.19 

Názov Štátny okresný archív v Poprade niesol do 1. januára 2003, kedy bol 
v súlade s prijatím nového archívneho zákona 395/2002 Zb. zo 17. mája 2002 
premenovaný na Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad.20 

Archívne fondy

Štátny archív v Prešove, Archív v Poprade spravuje písomnosti regionálne-
ho charakteru, pochádzajúce zo súčasných okresov Poprad a Kežmarok. Histo-
ricky najcennejšie písomnosti sa nachádzajú vo fondoch magistrátov deviatich 
spišských miest, ktoré s výnimkou slobodného kráľovského mesta Kežmarok, 

MALOVCOVÁ, Božena: Popradský archív (k rekonštrukcii budovy). In: Fórum archivárov,  
roč. 4, č. 4 – 5, apríl – máj 1993.

18 MALOVCOVÁ, Božena: Štátny okresný archív v Poprade v reštaurovaných objektoch v Spiš- 
skej Sobote. In: Slovenská archivistika, 1995, roč. 30, č. 1, s. 172 – 174. MALOVCOVÁ, Bo-
žena: V prostredí stredovekého mestečka (ŠOKA v Poprade sa otvára bádateľom). In: Národná 
osveta, 2001, č. 2, s. 18; č. 3, s. 18.

19 MALOVCOVÁ, Božena: Štátny okresný archív v Poprade v reštaurovaných objektoch, s. 173.
20 Štátny archív v Levoči, pobočku Poprad (do 31. 12. 2002 Štátny okresný archív v Poprade) 

viedli títo riaditelia: JUDr. Jozef Szontagh (1960 – 1978), PhDr. Virginia Rozložníková – Mislo-
vičová (1979 – 1983), Ing. Božena Dávidiková (1983 – 1990), PhDr. Božena Malovcová (1990 
–). KOLLÁROVÁ, Zuzana: Bibliografia archivárov a Štátneho okresného archívu v Poprade. 
Prešov 1994, 53 s.
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boli v rokoch 1412 – 1772 v poľskom zálohu. Písomnosti z miest Kežmarok, 
Ľubica, Matejovce, Poprad, Spišská Belá, Spišská Sobota, Stráže, Veľká, Vr-
bov pochádzajú z 13. – 20. storočia.

Najrozsiahlejším fondom je Magistrát mesta Kežmarok. Jeho písom-              
nosti boli využívané bádateľmi už od 19. storočia, napr. Dr. K. Demkóm, 
H. Kunnertom, C. Wagnerom, J. Bárdossym, M. Schmaukom, S. Weberom, 
Dr. G. Brucknerom, F. Reppom a ďalšími. Vážnejšie straty fond utrpel už po-
čas husitských vpádov v roku 1433 a počas druhej svetovej vojny v roku 1944. 
Fondy miest obsahujú listiny, mestské knihy, cechové artikuly a knihy, úradné 
spisy a pečatidlá. Najvzácnejšími dokumentmi sú Erbová listina slobodného 
kráľovského mesta Kežmarok, vydaná kráľom Matejom v roku 146321 z Ma-
gistrátu mesta Kežmarok, Spišskosobotská kronika22 z polovice 15. storočia                
a Zipser Willkűhr – Spišské právo,23 uchované vo fonde Magistrát mesta Spiš-
ská Sobota. Torzovité písomnosti obcí Hranovnica, Mlynica a Veľký Slavkov 
pochádzajú zo 17. – 20. storočia. Zaujímavá je Zbierka rodiny Krompechero-
vej z Popradu-Veľkej (1386 – 1919).24 

Bádateľsky veľmi príťažlivé sú fondy Okresných úradov v Kežmarku,25 
Poprade a Spišskej Starej Vsi z rokov 1923 – 1945. Podrobne zachytávajú  
situáciu medzivojnového obdobia. Ich informácie dopĺňajú písomnosti 24 
obvodných a obecných notárskych úradov (19. storočie – 1945). Z oblasti 
povojnovej štátnej správy sa v archíve nachádzajú fondy Okresných národ-
ných výborov v Kežmarku, Poprade a v Spišskej Starej Vsi (1945 – 1991), 
Mestských národných výborov v Kežmarku, Poprade, Svite, Vysokých Tatrách 
(1945 – 1991), miestnych národných výborov (1945 – 1991), okresných súdov 
a prokuratúry (1924 – 1960), úradov finančnej správy (19. storočie – 1954). 
Archív spravuje fondy Školských inšpektorátov v Kežmarku a Poprade (1918 
– 1949) a fondy materských, základných, učňovských, stredných všeobecných 

21 ŠAP, A Poprad, f. MM-K, sign. Perg. IX. MALOVCOVÁ, Božena: Erbova listina kráľa Mateja 
Korvína pre mesto Kežmarok z roku 1463. In: Šišmiš, Milan (zost.): Erbové listiny. Martin 2006, 
s. 58 – 62; PAVLÍKOVÁ, Lenka – VRTEĽ, Ladislav: Klenoty slovenských archívov. Bratislava 
2013, s. 46 – 47.

22 ŠAP, A Poprad, f. Magistrát mesta Spišská Sobota (ďalej MM-SS), sign. 10034; SOPKO, Július:                                                                                                                                          
Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice 1995, s. 102 – 111; PAVLÍKOVÁ, Lenka –                                      
VRTEĽ, Ladislav: Klenoty slovenských archívov, s. 68 – 69.

23 ŠAP, A Poprad, f. MM-SS. sign. 10035. PAPSOVÁ, Mária: Jazyk spišskosobotského rukopisu 
právnej knihy Zipser Willkur. In: Nové obzory 25/1983. Košice  1983, s. 267 – 281.

24 MALOVCOVÁ, Božena: Zbierka rodiny Krompecherovej a jej spracovanie. In: RAGAČOVÁ, 
Júlia: Zbierky v archívoch. Zborník príspevkov z XV. archívnych dní v Slovenskej republike. 
Humenné 24. – 26. 5. 2011. Spoločnosť slovenských archivárov, 2012, s. 76 – 83.

25 ŠLAMPOVÁ, Martina: Vývoj usporiadania miestnej štátnej správy v okrese Kežmarok od vzni-
ku Československej republiky do roku 1960. In: Slovenská archivistika, roč. 46, č. 1-2/2011,                          
s. 56 – 70.
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a stredných odborných škôl spomenutého regiónu. Historicky zaujímavé sú 
fondy odborných škôl z Kežmarku, zachovaných od 19. storočia. Okresné                                                                           
hospodárske organizácie, spoločenstvá, podniky a družstevné organizácie                                                  
sú zachované od 18. storočia až do súčasnosti. Celoslovenský význam má 
fond Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. závod Poprad (1762 – 1962).  
Pestré spektrum písomností dopĺňajú kultúrne, osvetové zariadenia, záujmové 
organizácie, politické strany, zdravotnícke organizácie a spolky okresov Po- 
prad a Kežmarok (od 16. storočia až do súčasnosti). Spomeňme napr. Strelec-
ký spolok v Kežmarku (1538 – 1938).26 Všetky písomnosti v archíve, staršie 
aj novšie, vyhľadávajú bádatelia a stránky, slúžia na poznanie života našich 
predkov v minulosti.27 

Usporiadanie seminárov, konferencií, porád, archívnych výstav

Popri archívnej práci, ktorú si naša profesia vyžaduje (triedenie, usporia- 
danie, preberanie archívnych dokumentov, inventarizovanie, vyhotovenie sú- 
pisov, vybavovanie stránok, bádateľská agenda, predarchívna starostlivosť                 
a i.) si popradské archivárky našli čas aj na usporiadanie rôznych podujatí pre 
archivársku a historickú societu.

Prvý seminár usporiadali v dňoch 30. novembra – 1. decembra 1992 v Sta-
rej Lesnej ako spoluorganizátorky so Štátnym oblastným archívom v Bratisla-
ve. Možno účastníci už zabudli, o čom boli prednášky, ale určite si spomínajú 
na exkurziu do Ždiarskeho domu v rázovitej podtatranskej obci Ždiar, kde za-
mestnanci pripravili ždiarsku svadbu, na ktorej účinkovali archivári.28 

Každoročne sa konajú archívne dni, na ktoré sa tešia všetci archivári. Táto 
tradícia bola založená v Poprade – prvé archívne dni sa konali 14. – 16. októbra 
1997 v Hoteli Satel.29 V Poprade sa konali v roku 2004 aj prvé celoslovenské 
„predarchívne dni“ v Penzióne Svätý Juraj v Spišskej Sobote, spojené s ná-
vštevou a posedením v archíve. 22. apríla 2004 tu zasadala slovensko-česká 
komisia, zaoberajúca sa novovekými dejinami.
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26 KOLÁROVÁ, Zuzana: 500 rokov športu kežmarského. Kežmarok 2014, s. 20 – 39 (Strelecký 
spolok).

27 MIŠOVIČ, Milan (zost.): Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky.                 
Bratislava 2001, s. 341 – 357.

28 MALOVCOVÁ, Božena: Ešte raz o sympóziu Registratúra a archív. In: Fórum archivárov,                
roč. 4, č. 4 – 5, apríl – máj 1993.

29 MALOVCOVÁ, Božena: Prvé archívne dni v Slovenskej republike. In:  Okresný vestník OÚ                  
v Poprade, roč. 6, čiastka 10, október 1997, s. 1.
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Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, sekcia pre 
dejiny miest, Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Štátny archív v Le-                                                                                                                                            
voči, pobočka Poprad usporiadali v dňoch 5. – 7. októbra 2005 v Spišskej 
Sobote medzinárodnú konferenciu pod názvom „Spoločenská kultúra a stra-
tifikácia v minulosti miest a mestečiek na Slovensku“, ktorá sa stretla medzi 
archivármi a historikmi s pozitívnym ohlasom. Preto sa tu v dňoch 2. – 4. 
októbra 2012 konala ďalšia medzinárodná konferencia pod názvom „Zvyky, 
práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek“.

Počas pôsobenia pracovníčky popradského archívu PhDr. Zuzany Kollá-                                                             
rovej, PhD. vo funkcii predsedníčky Spoločnosti slovenských archivárov 
(2006 – 2010) sa v popradskom archíve v Spišskej Sobote stretli v marci 2007 
predstavitelia archívnych spoločností Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska, 
aby založili V4 na intenzívnejšiu spoluprácu medzi archivármi spomenutých 
krajín. Výsledkom bola finančná podpora Vyšehradského fondu, vzájomné  
výmenné pobyty a spoločné podujatia archivárov.

V Spišskej Sobote sa konali aj dve celoslovenské porady riaditeľov štát-
nych archívov a pobočiek – v roku 1996 pri príležitosti otvorenia účelovej 
budovy archívu, a v roku 2010.30 

Popradský archív sa pred verejnosťou prezentoval výstavami archívnych 
dokumentov. Prvú výstavu usporiadal v roku 1990 v priestoroch Podtatranské-
ho múzea v Poprade s názvom „Zručnosť a um našich predkov“. Boli na nej 
vystavené cechové písomnosti, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. 
Magistrát bývalého slobodného kráľovského mesta Kežmarok je bohatý na ar- 
chívne dokumenty, ktoré sa v meste s bohatou tradíciou viackrát prezentovali 
na výstavách. Medzi najvydarenejšie a najviac navštevované patrila výstava                        
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Kežmarok (2001). Medzi                      
vystavené unikáty patrila aj listina cisára Ferdinanda III. z roku 1655,31 ktorou 
potvrdil Kežmarku mestské práva a v ktorej sa na prvej strane nachádza aj                                                                                                                                   
najstaršie vyobrazenie mesta Kežmarok a tiež najstaršie vyobrazenie Vyso-
kých Tatier. Listina sa zachovala v troch exemplároch. V prednáškovej sále 
popradského archívu sa uskutočnili dve výstavy – „Pocta českým učiteľom“ 
v spolupráci s Českým spolkom v Poprade (2000) a „Výstava o hasičoch“ 
(2003). Obidve navštevovali predovšetkým školy. V prednáškovej sále na 
paneloch každoročne robíme výstavky archívnych dokumentov v rámci Dní              
otvorených dverí ku rôznym výročiam. V súčasnosti je tu inštalovaná výstava 
s názvom Veľká vojna (1914 – 1918). Bezmocní v boji o moc... 

30 ŠAP, A Poprad, Pamätná kniha.
31 ŠAP, A Poprad, f. MM-K, perg. B,E,F
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Štátny archív v Levoči mal nadviazané družobné styky so Štátnym oblast-
ným archívom v Třeboni a jeho riaditeľ PhDr. František Žifčák oslovil pop-
radský archív kvôli družbe so Štátnym okresným archívom v Českých Bude-
joviciach. V rámci spolupráce týchto štyroch archívov bola 27. októbra 2011 
v Podtatranskom múzeu v Poprade usporiadaná výnimočná výstava „Unikátne 
knižné väzby“32 zo súťaže kníhviažačov z ČR, SR a Poľska, ktorá sa u ši-
rokej verejnosti stretla s mimoriadnym záujmom. Súčasne sa uskutočnila aj                       
družobná návšteva popradských archivárov v Českých Budejoviciach a Tře- 
boni a českých archivárov v Poprade – Spišskej Sobote.

Najviac zapožičiavaným archívnym dokumentom z popradského archívu 
je kultúrna pamiatka – Erbová listina kráľa Mateja Korvína pre mesto Kež-
marok z roku 1463, ktorá bola vystavená na výstavách v Rakúsku na zámku 
Schallaburg (1983), v Budapešti (1984), v Paríži na výstave „Zlatom a ohňom“ 
(2013) a v SR na unikátnej prehliadke kultúrnych pamiatok „Archívne kleno-
ty“ (2013), ktoré majú kľúčový význam pre históriu Slovenska a Slovákov. 
Výstava sa konala na Bratislavskom hrade pri 20. výročí vzniku republiky.33 

Archívy na Spiši roky spolupracujú na rôznych projektoch aj v rámci Spiš-
ského dejepisného spolku. Štátny archív v Levoči a jeho pobočky v Levoči, 
Poprade, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni sa stretávali na vzájomných 
podujatiach, kde si vymieňali pracovné skúsenosti a oboznamovali sa s no-                  
vými poznatkami k bohatým dejinám Spiša. 

Popradské archivárky využívajú vedomosti získané dlhoročnou prácou                        
v archíve a spracovávaním archívnych fondov pri publikačnej činnosti. Už 
roky spolupracujú s mestami a obcami okresov Poprad a Kežmarok a vyho-
tovujú pre nich monografie o ich dejinách. Venujú sa autorským aj zostavo- 
vateľským prácam. Okrem toho publikujú príspevky v odbornej aj regionál-                                                                                                                  
nej tlači.

Na záver

Popradský archív bol v minulosti nazývaný „archív na kolieskach“. Od ro-                                                                                                                                              
ku 1954 – od prijatia vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve,        
prešiel dlhú cestu. Pri príležitosti 60. výročia organizovaného archívnictva 
na Slovensku prijal 7. mája 2014 primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko 
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32 MALOVCOVÁ, Božena: Unikátna výstava knižných väzieb. In: Fórum archivárov, 2011, roč. 
20, č. 3 – 4, s. 22 – 23.

33 MALOVCOVÁ, Božena: Na výstave Archívne klenoty aj vzácna listina z nášho regiónu.                      
In: Poprad , 2013, roč. 24, č. 48, s. 4.
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34 V archíve pracuje stabilný kolektív archivárok: PhDr. Božena Malovcová (1978 – ), PhDr. Zuza-
na Kollárová, PhD. (1988 – ), Ing. Marta Bednárová (1989 – ), Ing. Martina Šlampová (1991 – ), 
Ing. Darina Javorská (1991 – m ), Ing. Eva Sedláčková (1994 – 2013), Mgr. Jozefína Vargová 
(2014 –). Archivárky po roku 1990 prekonali mimoriadne zaťaženie spojené s dvomi sťahova-
niami celého archívu.

35 ŠAP, A Poprad: Pamätná kniha (od roku 1972). Zápis Martina Hubu sa stal mottom nášho archí-
vu.

pracovníčky popradského archívu na Mestskom úrade v Poprade, kde sa im 
poďakoval za vytvorenie rešpektovaného a fundovaného odborného pracovis-
ka, za dlhoročnú obetavú prácu na profesionálnej úrovni, ktorou starostlivo 
uchovávajú časť našich dejín aj pre budúce generácie.34 

Mottom nášho archívu sa stala myšlienka známeho slovenského herca                                                                                                                                           
a divadelného režiséra Martina Hubu, ktorý ju zapísal do pamätnej knihy 
archívu pri svojej návšteve v júli 1995:35 Očarený prekrásnou budovou, pre-
krásnym jej poslaním a predovšetkým úsilím ľudí, ktorí ju nenechali umrieť, 
ale vrátili k životu, aby v nej mohli ďalší vzácni ľudia pokračovať v ušľach- 
ti lej snahe skultúrniť nás všetkých. Skláňam sa a držím palce v tejto snahe, 
Martin Huba.34 
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Z DEJÍN ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V STAREJ ĽUBOVNI

Hedviga Bilská

Vzniku  ľubovnianskeho archívu  ako  odborného zariadenia Okresného 
národného výboru v Starej Ľubovni odboru vnútorných vecí predchádzali  
udalosti z rokov 1951 – 1954, keď metodické usmerňovanie vytvárania archí-
vu v Starej Ľubovni vykonávalo archívne oddelenie Krajskej správy Minister-
stva vnútra v Prešove. Ľubovniansky archív negatívne zasiahli  udalosti druhej 
svetovej vojny a povojnové roky, ako aj požiar v roku 1556, kedy mestský 
archív utrpel značné straty listinných dokumentov.1   

Na sklonku druhej svetovej vojny bola do Opavy evakuovaná časť mest-
ského archívu. Odtiaľ sa asi koncom roku 1945 časť vrátila do Popradu,                                  
do Starej Ľubovne až v roku 1949. Archívnym dokumentom zo Starej Ľu-
bovne sa stal osudným rok 1950, kedy boli z nariadenia funkcionára MsNV 
odvezené do zberu. Išlo o všetky materiály pred rokom 1950. Zachránilo sa                                      
len malé torzo dokumentov magistrátu mesta, medzi nimi dve originálne lis-
tiny z roku 13642 a 1556.3 Inventár k fondu Magistrát mesta Stará Ľubov-
ňa v roku 1988 vypracoval Dr. Ivan Chalupecký. Fond celkovo tvorí 7 listín                             
a 4 škatule úradných kníh a spisového materiálu.

V roku 1951 na základe usmernenia Archívneho oddelenia Kajského                
národného výboru v Prešove prebehol súpis správcov archívov a samotných 
súkromných archívov (rodinných, podnikových, národných) v jednotlivých 
obciach okresu. Referent pre veci vnútorné Okresného národného výboru                            
v Starej Ľubovni 12. mája 1951 podal správu, v ktorej sa zmieňuje, že                                                                                                                                    
„na ONV a na MNV niet odborne školených archivárov“. V okrese s počtom 
31 miestnych národných výborov bolo za správu archívov zodpovedných 27 
pracovníkov. Boli to zväčša kancelárske sily národných výborov. Za jednotli- 
vé archívy boli  zodpovední aj predsedovia a jednotlivé rady miestnych ná-
rodných výborov. Na Okresnom národnom výbore bola za archív zodpovedná 
vedúca podateľne Antónia Benková. 

V okrese Stará Ľubovňa boli v rámci Prešovského kraja v danom roku 
evidované 3 hlavné archívy, resp. spisovne, a to na MsNV v Starej Ľubovni 
(zodpovedný Jindřich Jiroušek, penzista), na MNV v Hniezdnom (zodpovedná 

Z dejín Štátneho archívu v Starej Ľubovni

1 Štátny archív v Prešove, Archív Stará Ľubovňa (ďalej len: ASĽ). Fond Magistrát mesta Stará 
Ľubovňa (ďalej len: MM SĽ). Inventár – úvod.

2 ASĽ,  MM SĽ, inv. č. 2. 
3 ASĽ,. MM SĽ. Inventár – úvod. 
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Valburga Themáková, kancelárska sila MNV) a na MsNV v Podolínci (zodpo-
vedná Margita Šafárová). 

V roku 1953 ministerstvo vnútra vyhláškou číslo 94/1953 Ú. v. o zásadách 
pre škartáciu písomností nariadilo vykonať vyraďovanie (skartovanie) spisov 
od roku 1901 až do 1. augusta 1944. V zmysle uvedeného pokynu Okresný 
národný výbor v Starej Ľubovni 4. decembra 1953 zaslal národným výborom 
v okrese vysvetlivky pre vykonanie skartácie. Rozdeľuje písomností podľa do-
kumentárnej hodnoty na tri skupiny A, V, S, pričom zodpovednosť za riadne 
plnenie úloh v rámci vyraďovania písomností mal tajomník národného výboru. 

V Starej Ľubovni na okresnom a mestskom národnom výbore v marci                                                                                        
1984 vykonal prehliadku spisov určených na skartáciu okresný archivár Hor-
ský zo Sabinova. Na jeho podnet bol na vykonanie vyraďovania prijatý Bes-
kyd z Plavnice. V ten istý mesiac v okrese vykonal osobnú prehliadku skar-                                                                                                                                            
tovania spisov aj krajský archivár Štroncer z Prešova. Z jeho správy je zrejmé, 
že skartácia spisov neprebieha podľa odborných predpisov. Na MNV v Plav-
či napokon vykonal skartáciu samotný Štroncer, na MsNV a ONV v Starej 
Ľubovni skartáciu vykonával Longauer, zamestnanec VIII. referátu ONV.                                                                               
V Podolínci mala skartáciu vykonať matrikárka a archívna pracovníčka.                                                                                   
Kvôli množstvu materiálu a pracovnej zaneprázdnenosti spomenutých osôb 
bolo potrebné privolať ďalšieho brigádnika, resp. po vykonaní skartácie bola 
vyslovená požiadavka na vytvorenie systematizovaných miest na funkciu               
stáleho archívneho pracovníka. Vzhľadom na predvolebnú situáciu to napo-
kon nebolo možné. 

Vládnym nariadením č. 29 zo dňa 7. mája 1954 o archívnictve boli po-                
štátnené všetky archívy. Archívy ako štátny majetok sa zverili do správy  Mi-
nisterstva vnútra. Dozor nad ich činnosťou vykonávali archívne oddelenia 
krajských správ Ministerstva vnútra.4 Podľa plánu pracovných síl KNV v Pre-
šove na rok 1954 archívnu službu v Prešovskom kraji zabezpečovalo päť ar-
chivárov, ktorí okrem svojho sídelného okresu spravovali aj pridelené okresy. 
Okresný archivár v Sabinove mal pridelené okresy Stará Ľubovňa a Spišská 
Stará Ves.5  

V tom istom roku bolo navrhnuté rozšírenie siete archivárov, v dôsledku 
čoho bola od roku 1955 ako sídlo archívneho obvodu a okresného archivára 
navrhnutá aj Stará Ľubovňa, ktorej bol pridelený aj okres Spišská Stará Ves. 

4 V Prešovskom kraji, kam vtedy politicky patril aj okres Stará Ľubovňa, v prvej etape bol pre-
vzatý do správy ministerstva vnútra dňa 31. júla 1954 Krajský archív v Prešove, v ďalšej etape 
boli preberané všetky okresné a mestské archívy.

5 V Bardejove Stropkov a Svidník, v Prešove Giraltovce, vo Vranove Humenné, Snina, Medzi- 
laborce a v Michalovciach Sobrance, Veľké Kapušany.  
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Dňa 13. mája 1955 bolo schválené jedno systemizované miesto pre Okresný 
archív v Starej Ľubovni.6  

Ako vyplýva zo správy o archívnej činnosti za rok 1955, okresný archivár 
bol ustanovený 1. septembra 1955. Prvým archivárom v Okresnom archíve 
v Starej Ľubovni sa stal Ján Trella. V tom čase okresný archív mal priestory 
nielen na Okresnom národnom výbore v Starej Ľubovni, ale aj na Miestnom 
národnom výbore v Hniezdnom,  na Mestskom národnom výbore v Podolín-
ci a na Okresnom národnom výbore v Spišskej Starej Vsi.  Archivár Trella                              
na začiatku svojej činnosti usporiadal spisovňu na ONV, archív na MNV                                                                                                                                             
a na farskom úrade v Hniezdnom, vykonal súpis archívneho materiálu                                                                                                                                    
na MsNV v Podolínci. Prvé skartácie boli uskutočnené na ONV – finanč-
nom odbore, na niekdajších notárskych úradoch v Malom Lipníku, Plavnici                             
a Hniezdnom a na niektorých národných výboroch, a to v Hniezdnom, Ka-
mienke, Chmeľnici, Podolínci. Napriek vykonanej skartácii na týchto úradoch 
materiál do archívu prevzatý nebol z dôvodu nevyhovujúcich priestorových 
podmienok. V okrese Spišská Stará Ves sa pričinil o to, aby materiály, ulože-
né v nevhodných podmienkach na povalách budov národných výborov, boli 
presťahované do vyhovujúcich priestorov. V prvých rokoch po uvedení prvého 
zákona o archívnictve do praxe archivár v Starej Ľubovni vykonával najmä 
základné kontroly či prieskumy na matričných úradoch a národných výboroch 
v okrese. 

V roku 1957 došlo k personálnej výmene na pozícii okresného archivára. 
Od 1. septembra 1956 do 1. apríla 1957 kvôli zdravotným problémom archivá-
ra Trellu miesto obsadené nebolo, v apríli sa tejto funkcie ujal Ladislav Sitár, 
ktorý činnosť okresného archivára vykonával len dva mesiace. 1. septembra 
1957 sa okresným archivárom stal Ján Bočkay. Bočkay začal s usporadova-
ním, skartovaním a krabicovaním spisov. Spracoval archívne fondy bývalých 
notariátov a bývalých obvodných úradov národných výborov v Starej Ľubovni 
a Jarabine. Ján Bočkay bol okresným archivárom do zániku okresu v roku 
1960.

Počas pôsobenia Bočkaya bol v prírastkovej knihe archívu evidovaný prvý 
prírastok  4. mája 1957, kedy bol prevzatý materiál Obvodného notárskeho 
úradu v Starej Ľubovni z rokov 1897 – 1944 v množstve 23 kníh, 24 fasciklov 
a 1 balík archívneho materiálu.  4. mája 1957 bol tak isto do archívu prevzatý 
aj materiál Obvodného úradu národných výborov v Starej Ľubovni z časového 
rozpätia 1945 – 1950 v celkovom množstve 10 kníh, 9 fasciklov a dva balíky.                                                                                                                            

Z dejín Štátneho archívu v Starej Ľubovni

6 Systematizované miesto pre okresný archív bolo zariadením ONV v Starej Ľubovni, s mesač-
ným mzdovým nákladom 1 415 Kčs pre okresného archivára. 
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Pod poradovými číslami 5 a 6 v prírastkovej knihe sú uvedené prírastky                              
z roku 1955, kedy bol prevzatý archívny materiál z činnosti Okresného úra-            
du v Starej Ľubovni (1923 – 1944) a Okresného živnostenského spoločenstva 
v Starej Ľubovni (1883 – 1953).   

V tomto období Krajská správa Ministerstva vnútra spolu s ONV, od-
borom pre vnútorné veci v Starej Ľubovni, začali riešiť priestorovú otázku 
ľubovnianskeho archívu. Archív bol v roku 1958 premiestnený do budovy                                                                                                                 
bývalého Vzorodevu na vtedajšom Gottwaldovom námestí. O rok neskôr,                                                  
v decembri 1959, bol archív presťahovaný do budovy na Námestí č. 5. Okres-

nému archívu bola v danej budove pridelená iba jedna miestnosť, kde sídlil 
lesný odbor ONV. Dve malé miestnosti, ktoré užíval podnik Skrutkáreň, ne-
boli na archívne účely poskytnuté. Archív v tejto budove sídlil do roku 1992. 
Od roku 1993 je archív umiestnený v prenajatých priestoroch na Ul. Obrancov 
mieru 22 v Starej Ľubovni až dodnes. 

História nášho archívu je  úzko prepojená s popradským archívom. Tieto 
okolnosti súvisia s rokom 1960, kedy vládnym nariadením 36/1960 Zb. došlo 
k územnej reorganizácii a reorganizácii štátnej správy, čím došlo okrem iného 
aj k zániku okresu Stará Ľubovňa a obce okresu Stará Ľubovňa boli pričle- 
nené k popradskému a prešovskému okresu. 

Budova archívu na Gottwaldovom námestí č. 5 v Starej Ľubovni
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Okresný archív v Starej Ľubovni bol dňom 1. júla 1960 zlúčený s Okres-
ným archívom v Poprade. Pre nedostatok priestorových možností vhodných 
pre uloženie archívnych dokumentov v sídle okresu – Poprade, boli v roku 
1961 pod vedením Dr. Szontagha písomností z Okresného archívu v Poprade 
presťahované do železničného depa v Starej Ľubovni, kde bolo jeho sídlo až  
do roku 1968. Obdobie týchto 8 rokov znamenalo pre pracovníkov náročnú 
prácu pri sústreďovaní archívneho materiálu z bývalých okresných archívov 
pričlenených k popradskému archívu. V správe o činnosti, vývoji a úlohách 
okresného archívu z roku 1975 sa uvádza: „Za sťažených podmienok boli                                                                                                                                 
písomností zvezené na 65 nákladných autách a po sústredení usporiadané                             
a spracované.“ 

Výsledkom bolo vypracovanie skupinového inventára Obecných notár-
skych úradov v Hniezdnom, Podolínci, Starej Ľubovni, inventára Okresný 
úrad Stará Ľubovňa, skupinového inventára Obvodných úradov národných 
výborov Hniezdne, Jarabina, Malý Lipník, Plavnica, Podolínec, Mníšek nad 
Popradom a Stará Ľubovňa. Sú to prvé archívne pomôcky vypracované  archi-
várom Karolom Heinsom, ktorý v archíve pracoval do roku 1974, kedy odišiel 
do dôchodku.

Roku 1968 opätovne vládnym nariadením č. 36/1968 a  číslo 104/1968              
došlo k územnej reorganizácii a reorganizácii štátnej správy. Pre naše pomery 
to znamenalo, že bol znovuvytvorený okres Stará Ľubovňa. Dňom 1. mája                                                                                                                                            
1969 Okresný archív v Starej Ľubovni začal svoju samostatnú činnosť.                   
Riaditeľom archívu sa stal Eduard Haas, ktorý túto funkciu zastával do konca 
roku 1974. V tomto období v archíve pôsobili ďalší dvaja zamestnanci – Ka-
rol Heins a od 1. augusta Anna Derevjaniková, ktorú od 1. septembra 1969 

Z dejín Štátneho archívu v Starej Ľubovni

Archív v budove ONV (dnešná reštaurácia Dukla)
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nahradila Božena Veselovská. Popradský archív sa presťahoval do Popradu                           
až v roku 1972.

V období od roku 1970 boli spracované fondy: Okresné živnostenské spo-
ločenstvo v Starej Ľubovni (1883 – 1953), Okresná hasičská jednota v Starej 
Ľubovni (1938 – 1949), Školský inšpektorát v Starej Ľubovni (1926 – 1949), 
Okresná starostlivosť o mládež v Starej Ľubovni (1927 – 1950), Okresný úrad 
ochrany práce v Starej Ľubovni (1946 – 1950), Úrad práce v Starej Ľubovni 
(1940 – 1945), Okresná osvetová rada v Starej Ľubovni (1946 – 1950), Ob-
vodné notárske úrady okresu Stará Ľubovňa (1895 – 1945). V týchto rokoch                       
sa začalo aj s triedením a usporiadaním materiálov fondu Magistrát mesta                 
Podolínec (1256 – 1600) a Okresný národný výbor v Starej Ľubovni, začalo  
sa tiež s regestovaním listín fondu Magistrát mesta  Hniezdne.7  

Od roku 1974 v ľubovnianskom archíve pracovala Mária Dicová, ktorá 
práci archivárky bola verná celý svoj profesijný život, a to až do roku 2011, 
kedy odišla do dôchodku. Od roku 1975 z poverenia rady ONV v Starej Ľu-
bovni funkciu vedúceho archívu prevzal Mikuláš Strenk, dovtedajší vedúci 
odboru vnútorných vecí ONV. 

Ľubovniansky archív v zastúpení Mikuláša Strenka začal spoluprácu                         
s Okresným archívom vo Vsetíne, ktorý v tom čase viedol PhDr. Ladislav                                                                                                  
Baletka. Cieľom tejto spolupráce bolo rozvíjanie vzťahov v spoločenskej                                              
a pracovnej oblasti, t. j. uskutočňovaním vzájomných návštev, študijných po-
bytov, výmenou archívnych pomôcok a publikácií. Prvá návšteva našich pra-
covníkov v okrese Vsetín, na ktorej bola podpísaná družobná zmluva o spolu-
práci, sa konala v dňoch 18. – 20. októbra 1977. Za náš archív sa jej zúčastnili 
Mikuláš Strenk, Mária Dicová a Šarlota Farkašová.

Mikuláša Strenka 1. septembra 1979 vo funkcii vystriedal Valent Minďaš, 
ktorý na tejto pozícii pôsobil do 30. septembra 1992. K 1. októbru 1992 bol 
menovaný nový riaditeľ PhDr. Jozef Harčar. Bývalý riaditeľ Minďaš v archí-
ve naďalej pôsobil ako archivár, v roku 1993 po jeho odchode do dôchodku 
na jeho miesto nastúpila Darina Jeleňová. Rady ľubovnianskych archivárov                          
v nasledujúcich rokoch postupne posilnili ďalšie pracovníčky: Mária Kravčá-
ková, Lucia Paraličová, Naďa Beňová, Terézia Sirotňáková (rod. Dancáková), 
Ľuboslava Haľková (rod. Pavelčáková), Gabriela Vašková, Daniela Cirbusová, 
Hedviga Bilská (rod. Marcinová) a Lucia Dudžiková. 

Po roku 1993 sa začalo s usporadovaním a inventarizovaním fondu Okres-
ný národný výbor v Starej Ľubovni, fondov Miestnych národných výborov 
v okrese (Hniezdne, Kyjov, Litmanová, Matysová, Nová Ľubovňa) a fondov 
mestských národných výborov (Podolínec, Stará Ľubovňa). V roku 2012  

7 Katalóg k fondu Magistrát mesta Hniezdne bol vyhotovený v roku 1977 Eduardom Haasom. 
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bolo začaté inventarizovanie listín a spisov fondu Magistrát mesta Podolínec                         
a fondu Okresný súd v Starej Ľubovni. Vzhľadom na pokyn odboru archívov 
a registratúr Ministerstva vnútra SR z roku 2013 boli tieto odborné archívne 
činnosti pozastavené a bola určená nová úloha, a to reinventarizácia fondu 
Okresný národný výbor v Starej Ľubovni 1945 – 1960, ktorá prebieha dodnes. 

V súčasnosti je v archíve uložených 451 archívnych  fondov a zbierok, 
čo predstavuje  celkový rozsah  vyše 1650  bežných metrov archívnych do-
kumentov. Medzi bádateľsky najviac využívané fondy patria: Okresný úrad 
Stará Ľubovňa (1923 – 1945), Obecné a obvodné notárske úrady. K archívnym 
dokumentom je zatiaľ spracovaných 138 archívnych pomôcok. Z toho je 136 
inventárov a dva katalógy (Zápisnice Okresného národného výboru v Starej 
Ľubovni 1946 – 1960 a Magistrát mesta Hniezdne 1286 – 1885).

Z dejín Štátneho archívu v Starej Ľubovni
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Exkurzia členov Spišského dejepisného spolku po archeologických náleziskách Spiša

EXKURZIA ČLENOV SPIŠSKÉHO DEJEPISNÉHO 
SPOLKU PO ARCHEOLOGICKÝCH 

NÁLEZISKÁCH SPIŠA

Marián Soják

Každoročne sa členovia nášho spolku zúčastňujú exkurzie po vybraných 
historických zákutiach u nás, zriedkavo i v zahraničí. Dňa 17. septembra 2016 
sa exkurzia konala na Spiši, a to na vytipovaných archeologických lokalitách. 
Organizačne ju pripravilo spišskonovoveské pracovisko Archeologického 
ústavu SAV v Nitre, ktoré v uvedenom roku oslávilo 40. výročie od svojho 
založenia (1976). Podľa itineráru sa malo navštíviť spolu 14 významných                
archeologických lokalít, z ktorých sa nakoniec – z časového hľadiska – navští-
vilo 10. Na žiadosť zúčastnených členov Spišského dejepisného spolku pred-
kladám stručnú charakteristiku a postrehy z navštívených lokalít.

1.  Štrba (okr. Poprad)
     a) Šoldov
Ako prvá sa navštívila zaniknutá stredoveká osada s kostolom, ležiaca zá-

padne od Štrby v polohe Vlčia jama. Lokalita je známa oddávna, o čom sved-
čia prvé správy o realizovaných vykopávkach na sklonku 19. storočia (Ignác 
Spöttl). Systematickejší výskum tu realizoval až v rokoch 1951 – 1952 uni-
verzitný profesor Alfréd Piffl z Bratislavy. Zachytil zvyšky značne poškode-
ného kostola, prikostolný cintorín aj s doloženou fortifikáciou (dvojité valy                                
a priekopy) a s niekoľkými výrobno-obytnými stavbami v areáli východne 
ležiacej dediny. Z Pifflovho výskumu pochádza aj symbol lokality a stredo-
vekých dejín Štrby – masívny pieskovcový románsky (?) kríž s rozšírenými                                                                                                                            
ramenami, ktorý pôvodne mohol označovať vstup do priestoru niekdajšieho 
cintorína. Komplexnejší výskum na Šoldove uskutočnil až Archeologický 
ústav SAV v Nitre pod vedením jeho riaditeľa Mateja Ruttkaya a Mariána                
Sojáka v rokoch 2013, 2015 a 2016.1 Na lokalite boli účastníci podrobne                       

SPRÁVY

1 RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián – FECKO, Peter: Šoldov známy – neznámy. In: Štrbské 
noviny. Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, č. 7, august 2016,                           
roč. V. s. 2 – 8.
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informovaní o výsledkoch týchto výskumov a mali možnosť sa priamo v te- 
réne oboznámiť so závermi aktuálnej výskumnej sezóny s ukážkami získaných 
pamiatok hmotnej kultúry a odkrytými nálezovými situáciami (stredoveký              
dom s kamennou podmurovkou a priľahlou studňou). Na lokalite sa plánuje vy-
budovať archeologický skanzen. Jeho prvou konkrétnou súčasťou je vymuro-
vanie nadzákladových pôdorysných murív zaniknutého stredovekého kostola 
z 13. – 15. storočia, s okolitou parkovou úpravou (kamenné lavičky, vysadené 
lipy) a viacerými informačno-náučnými panelmi. Prezentácia Šoldova by mala 
byť zavŕšená zriadením expozície v priestoroch Obecného úradu Štrba, v kto-
rej sa plánujú predstaviť všetky evidované náleziská na území súčasnej obce.                                                                                                                                        
V prípade získania finančných prostriedkov sa plánuje pokračovať vo vyko-
pávkach na nálezisku a v budovaní skanzenu v podobe náznakovej rekonštruk-
cie premostenia ponad voľným okom zreteľné opevnenie a tiež s priľahlými 
dvoma zrubovými obytnými stavbami spolu s kameňmi obmurovanou stud-
ňou. V katastri Štrby nie je Šoldov jedinou známou stredovekou usadlosťou...  

Štrba-Šoldov. Vymurovaná pôdorysná dispozícia zaniknutého kostola

Štrba-Šoldov. Trojdimenzionálny model
a vizualizácia kostola (podľa Antona Arpáša).

Fotogrametria domu z výskumu 
v roku 2016. Mierka = 1 meter
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       b)  Hrachovisko
Tou ďalšou stredovekou usadlosťou v chotári obce je zaniknutá osada Hra-

chovisko, ležiaca v polohe Zemská, medzi dnešnou Šuňavou a Liptovskou 
Tepličkou. Miestne obyvateľstvo ju poznalo oddávna, o čom, podobne ako 
v prípade Šoldova, svedčia rozličné povesti (najmä o „prepadnutej“ dedine). 
Až výskumy profesora Bohuslava Novotného z Archeologického seminára                      
FF UK v Bratislave v rokoch 1980 – 1988 potvrdili opodstatnenosť jestvova-
nia regulárnej osady, podľa doterajších výsledkov archeologických výskumov 
datovanej do 14., najmä však do 15. storočia. Po zahĺbených častiach pôvod-
ných zemnicových, zrubových domov neveľkých rozmerov (zhruba 3 x 5                                                                                                   
metrov) dnes zostali už len nevýrazné priehlbiny, črtajúce sa na podhorskej 
lúke. Členom exkurzie bol ukázaný celkový rozsah osídlenej plochy, ktorá je 
podstatne väčšia, než sa prv zdalo. Na fotografiách a názorných rekonštruk-   
ciách mali možnosť vidieť predpokladaný výzor odkrytých príbytkov a ukáž-
ky najdôležitejších archeologických nálezov, súvisiacich so sezónne pracujú-                                                                                      
cimi olejkármi, mastičkármi a šafraníkmi, jednými z najstarších na území 
Slovenska (v Šarišských Michaľanoch sú datovaní už do 13. storočia).2 Z lo- 
kalít umiestnených na západnom okraji Spiša sme sa presunuli za okraj Po-                                                                                                                                        
pradu, na miesto pozoruhodnej stredovekej osady Stojany, známej aj z viace-
rých stredovekých a novovekých písomných záznamov.

2. Poprad-Spišská Sobota (okr. Poprad), Stojany
Medzi Popradom a Gánovcami, v poli oproti niekdajšej čerpacej stanici po-

honných hmôt, sú dodnes v teréne dobre viditeľné základy malého kostolíka, 
písomne zaznamenanej kaplnky, zasvätenej sv. Antonovi Pustovníkovi.3 Zá-
klady sakrálnej stavby odkryl výskum Františka Javorského a Michala Slivku 
v roku 1983. Ide o oktogonálnu stavbu, z ktorej sa sčasti zachovali nadzákla-
dové zvyšky lode v jej západnej časti. Pod oktogónom sa zachytilo kamenné 
základové murivo kruhového pôdorysu, pričom priebeh murív vo východnej 
časti zostal zachovaný len v negatíve. Datovanie kruhového základu lode je 
problematické a zaraďuje sa do románskeho alebo dokonca predrománskeho 
obdobia.4 Výskumom sa odkryli tiež viaceré hroby s porušenými kostrami                             
nebožtíkov a niekoľko sídliskových jám. Medzi pomerne skromným nále-                                                      
zovým inventárom nechýbajú mince – denár Mateja Korvína (1458 – 1490)                                                                                                                                            

2 SOJÁK, Marián: Spiš – svedectvo archeológie. Nitra 2015, s. 111 – 115.
3 POLLA, Belo: Stredoveké zaniknuté osady na Spiši. In: Nové obzory, 17, 1975, s. 161 – 193  

(186 n.).
4  SLIVKA, Michal – JAVORSKÝ, František: Výsledky archeologického výskumu na lokalite               

Poprad-Stojany. In: Arch. Historica, 9, 1984, s. 193 – 2014.
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a Vladislava II. Jagelonského (1490 – 1516) s letopočtom razby 1508. Čle-  
novia Spišského dejepisného spolku mali možnosť vidieť podľa tmavšie 
sfarbenej plochy ornice celkový rozsah osídlenej plochy stredovekých Stojan 
a boli upozornení na potrebu odkryvu nielen dosiaľ bezvýhradne preskúma-
nej cirkevnej stavby, ale aj dediny, s písomne doloženou murovanou kúriou 
(1412). Po predbežných rokovaniach so zástupcami vedenia mesta Poprad sa 
ukazuje, že zo strany mestskej samosprávy je snaha o pokračovanie archeolo-
gického výskumu v areáli osady a následnú potencionálnu prezentáciu lokali-
ty verejnosti formou vybudovania archeoparku. Vzhľadom k viacerým maji-
teľom tunajších poľnohospodárskych parciel a potreby vynaloženia nemalých 
finančných prostriedkov to však nebude jednoduché. 

Priamo na lokalite boli účastníci oboznámení aj s aktuálnymi výsledkami 
archeologického výskumu na „popradskom hrade“, teda na výšine Zámčisko, 
vypínajúcej sa nad miestnou časťou Kvetnica nad kameňolomom a situovanej 
pozdĺž dôležitej pravekej až novovekej cesty, spájajúcej horný Spiš s dolným 
Spišom a pokračujúcej ďalej na Gemer. V rukách zúčastnených koloval naj- 
dôležitejší objav tohoročnej výskumnej sezóny – takmer kompletne zachova-
ný gotický pohár so skvostnou vkolkovanou výzdobou a datovaný do druhej 
polovice 15. storočia. Vtedy sme ani len netušili, že z oného pohára nakoniec                      
po zlepení ďalších okrajových čriepkov zložíme podstatne väčší exemplár. 
Odtiaľto smerovala trasa exkurzie do svetoznámych Gánoviec...

Výklad M. Sojáka v Poprade-Spišskej Sobote a ukážka gotického pohára 
z 15. storočia z popradského Zámčiska



249

Exkurzia členov Spišského dejepisného spolku po archeologických náleziskách Spiša

3.  Gánovce (okr. Poprad)
 a) Hrádok
Odkedy si patronát nad lokalitou nesporne nadregionálneho významu 

zobralo miestne neziskové občianske združenie Neandertal (založené v roku 
2007), lokalite sa dostalo patričného ocenenia. Po vyčistení lokality, vybudo-
vaní vstupnej brány, edukačných tabúľ, rekonštrukcie autobusovej zastávky, 
oplotenia, cesty, chodníka okolo lokality, osadení drevených plastík dospeli 
k myšlienke vybudovať na tejto lokalite GEOPARK Gánovce.5 Po obhliadke 
zvyšku travertínovej kopy s nálezom unikátneho výliatku lebky včasnej formy 
neandertálca (105 000 rokov pred Kristom) a drevenej výdrevy studne oto-
manskej kultúry s nálezmi spred vyše 3 500 rokov, sa na lokalite vyhotovila 
spoločná fotografická dokumentácia a presunuli sme sa do neďalekej polohy 
Za stodolami, kde z niekdajšieho polykultúrneho osídlenia dnes už veľa ne-
zvýšilo...

 b) Za stodolami
Nemenej dôležité archeologické nálezisko sa vďaka necitlivému zásahu 

miestnej samosprávy „vymazalo“ zo zoznamu možných sprístupnených loka-
lít. V 90. rokoch 20. storočia sa postupne ničilo exploatáciou hliny, výstavbou 
rodinných domov a napokon plošne rozsiahleho futbalového ihriska, inžinier-
skych sietí a infraštruktúry. Ako stredoškolský študent si ešte pamätám, ako 
som tu spolu s profesorom Novotným a poslucháčmi archeológie, neskôr už 
ako profesionálny archeológ, zachraňoval dôležité svedectvá o pulzovaní živo-
ta v neolite, dobe bronzovej (aj s rozrušenými hrobmi) i v mladších obdobiach 
praveku až po včasný a vrcholný stredovek. Po oboznámení sa s nelichotivou 
situáciou na zničenej lokalite a s ukážkami najdôležitejších nálezov v kresbo-
vej a fotografickej podobe sa pozornosť presunula na paleolitické táborisko                  
v neďalekej Hôrke.

4. Hôrka-Ondrej (okr. Poprad), Smrečányiho skala (tiež Skalka)
Aj táto lokalita patrí do kategórie paleolitických lokalít, ktoré sa v minu-

losti ničili ťažbou travertínu. Popritom sa, rovnako ako v Gánovciach, do ne-
návratna stratilo množstvo artefaktov. Výskumom Archeologického ústavu 
SAV Nitra – pracoviska v Košiciach (pod vedením Ľubomíry Kaminskej) sa 
koncom 80. až začiatkom 90. rokov 20. storočia získalo množstvo dokladov 
viacnásobného osídlenia polohy neandertálcami, spolu so zachránenými kos-
ťami lovných zvierat a zvyškami uhlíkov z niekdajších ohnísk. Na otázku prí-
tomných ohľadom údajných antropologických nálezov neandertálcov z lokali-
ty sa vysvetlil podvrh miestnych brigádnikov, ktorí počas realizácie výskumu 

5  http://www.geoparkganovce.sk/
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podhodili archeologičke neúplnú ľudskú lebku z neďalekej novovekej hrobky 
a vložili ju do kultúrnej vrstvy, obsahujúcej nálezy štiepaných kamenných ná-
strojov z konca stredného paleolitu.6 Na uvedený podvrh sa oficiálne prišlo                 
s odstupom viacerých rokov po skončení výskumu, a tak zatiaľ jediným a naj-
starším antropologickým nálezom z bývalého Československa zostáva nález 
výliatku lebky z vyššie spomenutých Gánoviec. Podvrh lebky je len jednou 
z kapitol výskumu tejto dôležitej paleolitickej lokality. Nijako však neznižuje 
význam táboriska zo staršej doby kamennej, kde je doložený pobyt človeka                                                                                                                                     
a vývoj jeho kultúry na Slovensku v období od zhruba 160 000 do 60 000 
rokov. 

Z lokality je dobrý výhľad na okolité polohy, z ktorých viaceré boli ne-
menej významnými dávnymi sídlami našich nepriamych i bezprostredných 
predkov (Slovanov). 

5. Jánovce-Machalovce (okr. Poprad), Hradisko a Pod Hradiskom
Lokalita predstavuje výraznú terénnu dominantu hradiska rovnomenného 

názvu (Hradisko), s dodnes zreteľnými valovými vencami opevnenia, ako aj                                                                     
s priľahlým rozsiahlym podhradím (Pod Hradiskom). Dominantné osídlenie 
sa viaže na samotný kultúrny vývoj púchovskej kultúry, t. j. od 2. storočia pred 
Kristom až po 2. storočie po Kristovi. Na lokalite, skúmanej už na konci 19. 
storočia Alexandrom Münnichom, sa doteraz našli tisícky archeologických 
pamiatok najmä v kontexte so zmienenou kultúrou, okrem iného stovky kelt- 
ských mincí, patriacich do skupiny tzv. severoslovenských mincí na averze                  

6 Vedúca výskumu venovala tomuto podvrhu v populárno-náučnej knihe aj samostatnú kapitolu 
pod názvom Podvodníci a tí druhí. Pozri: KAMINSKÁ, Ľubomíra: Hôrka-Ondrej. Osídlenie 
spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Košice 2005, s. 108 – 110.

Poklad keltských mincí pochádzajúci údajne z nelegálnej činnosti detektoristov 
z Jánoviec-Machaloviec (podľa J. Fröhlicha)
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s hrboľom. Keďže sa na úpätí kopca rozkladá rómska osada, prípadný archeo-
logický výskum by tu rozhodne nemal hladký priebeh. Táto skutočnosť sa 
prejavila už pri bezprostrednom príchode k severnému úpätiu lokality, keď 
nás obklopila skupinka zvedavých rómskych spoluobčanov. Preto sa upustilo 
od plánovanej návštevy temena akropoly púchovského hradiska, z ktorého je 
krásny výhľad na panorámu Vysokých Tatier a ďalšie pozoruhodné archeolo-
gické lokality, včítane blízkej Myšej hôrky...

6. Spišský Štvrtok (okr. Levoča), Myšia hôrka
Prívlastok lokality „slovenské/spišské Mykény“ nie je náhodný. V naj-

staršom európskom „kamennom meste“ s dômyselným opevnením preskú- 
mal profesor Jozef Vladár nadzemné domy zoradené do ulicovej zástavby                                       
v remeselníckej časti a na akropole usporiadané do tvaru písmena „U“. V ich 
dlážkach spočívali v kamenných skrinkách, akýchsi trezoroch, poklady bron-
zových šperkov, ba nechýbali ani hotové i nedokončené predmety zo zlata                    
a výrobky nesporne cudzej proveniencie vrátane baltského jantáru, kostených 
úzd z konského postroja zdobených mykénskou ornamentikou a mnohé ďalšie 
z dnešného pohľadu efektné artefakty, patriace nositeľom otomanskej kultúry 
či skôr do otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu (1700 – 1500 
pred Kristom). V jedinom zahĺbenom objekte, preskúmanom neďaleko vchodu 
a s dvoma kamennými vežami (bastiónmi), spočívalo 9 znetvorených ľudských 
obetí s votívnymi predmetmi, slúžiacimi na uzmierenie bohov. Popri súvekom 
sídlisku a rozsiahlej nekropoly s vyše 800 hrobmi v Nižnej Myšli a ďalších 
osád a pohrebísk na Spiši (Levoča, Spišské Tomášovce, Švábovce, najnovšie 
Spišská Nová Ves) a v iných regiónoch východného Slovenska (Košice-Barca, 
Rozhanovce atď.) patrí Spišský Štvrtok medzi kľúčové sídliská z konca staršej 
a počiatku strednej doby bronzovej, ktoré by si zaslúžilo – snáď ako nijaká                                                                                                                            
iná lokalita na Slovensku – prezentáciu priamo v teréne, formou rekonštrukcie 
odkrytých architektúr a sídliskových objektov za hradbami pravekej osady. 
Dnes je na jej mieste hustý lesný porast, čím sa úplne strácajú náznaky prí-
tomnej fortifikácie a zaniknutých objektov. Úlohou budúcich výskumov bude 
pokúsiť sa objaviť pohrebisko patriace k osade, ktoré môže byť neďaleko                                     
od sídliska, ak nie bezprostredne pri ňom.

7. Kežmarok (okr. Kežmarok), Michalský vrch
Vzhľadom k nepriazni počasia sa účastníci exkurzie zhromaždili na želez-

ničnej stanici na okraji mesta, nad ktorou sa vypína Michalský vrch. Niekde 
tu už v 60. rokoch 20. storočia márne hľadal zaniknutý Kostol sv. Michala                           
s dedinou rovnomenného názvu známy historický archeológ Belo Polla. Poda-
rilo sa to až zanietenému záujemcovi o archeológiu a známemu kežmarskému 
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výtvarníkovi Pavlovi Wavrekovi v roku 1987, ktorý prostredníctvom amatér- 
skeho archeológa Ladislava Kiefera informoval o náleze Františka Javorské- 
ho z Archeologického ústavu SAV Nitra – pracoviska v Spišskej Novej Vsi. 
Následným výskumom v spolupráci s Michalom Slivkom, za účasti autora 
predloženého príspevku ako začínajúceho archeológa (stredoškolského štu-
denta), došlo k odkryvu značne poškodených základových murív stredovekého 
kostola s pristavanou vežou, ďalej prikostolného cintorína z 13. až 18. storočia 
a zvyšku zemnice z 12. – 13. storočia. V jednom z hrobov dokonca spočíval 
poklad strieborných mincí zo 17. – 18. storočia. Keďže dedina s kostolom stá-
la za hradbami opevneného stredovekého mesta, jej význam v mestotvornom 
procese sa nepochybne precenil.7 Výsledky výskumu však neuberajú na vý-
zname lokality, osídlenej naviac už v neskorej fáze paleolitu (nálezy štiepanej 
kamennej industrie) a na rozhraní neskorej doby rímskej a počiatkov veľkého 
sťahovania národov (koniec 4. – prvá tretina 5. storočia). Nálezy z posled-
nej spomenutej fázy turbulentných historických udalostí sa mylne pokladali 
za praveké.8 Vzhľadom k vhodnej vyvýšenej polohe nad turisticky navštevo-
vaným mestom sa ukazuje eventualita názornej prezentácie tejto zaniknutej 
dediny, možno náznakovým vymurovaním pôdorysnej dispozície odkrytých 
murív kostola. Keďže sa na uvedenej lokalite ešte v 30. rokoch 20. storočia 
nachádzali solitéry kamenných monolitov na spôsob megalitických stavieb ne-
známeho veku (doba železná až rímska?), ich osadenie priamo na Michalskom 
vrchu by vhodne dotvorilo kolorit tohto pietneho miesta. Podobné zvyšky me-
galitov ešte donedávna stáli na hradisku zo staršej i mladšej doby železnej                                                                                                      
na kežmarskom Jeruzalemskom vrchu, o osídlení ktorého boli členovia spolku 
rovnako podrobne informovaní. 

8. Veľká Lomnica (okr. Kežmarok), Burchbrich
Exkurzia sa fyzicky ukončila podľa B. Novotného na „najpôsobivejšom 

pravekom pamätníku na území Slovenska.“ 9 Lokalitu objavil, no zároveň od-
súdil na zánik (zriadením cintorína, a tak zneprístupnením lokality pre budúci 
výskum), posledný spišský polyhistor Michal Greisiger.10 Až výskum v ro-
koch 1965 – 1967, realizovaný FF UK Bratislava a Podtatranským múzeom                                                                                                                              

  7 JAVORSKÝ, František: Prínos archeologického výskumu kostola sv. Michala pre štúdium ur-
banistického vývoja mesta Kežmarok. In. CHALUPECKÝ, Ivan (zost.). Z minulosti Spiša, 2, 
1994, s. 6 - 20.

  8 SOJÁK, Marián: c. d. (2015), s. 45 nn.
  9 NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Veľká Lomnica – Burchbrich. Urzeitliches Dorf  unter 

den Hohen Tatra. Nitra – Bratislava 2013.
10 KOLLÁROVÁ, Zuzana – NOVÁK, Andrej – SOJÁK, Marián: Dr. Michal Greisiger. Spišská 

Belá 2015.
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v Poprade, detailnejšie poodhalil charakter osady badenskej kultúry z ne- 
skorej doby kamennej spred 5 000 rokov, ktorej význam tkvel aj v kulte.                                    
Azda nikde inde v Európe sa nenašlo toľko miniatúrnych hlinených zviera-
cích plastík ako na pojednávanej lokalite. Využívali sa namiesto živej obe-
ty skutočných zvierat, a keďže boli z hliny, „usmrcovali“ sa tiež hlinenými 
napodobeninami skutočných kamenných nástrojov a takto obetovali bohom. 
Zabezpečovať im tak mali dostatočnú reprodukciu a blahobyt. Intenzita osíd-
lenia a bohatstvo nálezov nepriamo prezrádzajú, že išlo o centrálnu osadu, kde 
sa vykonávali kultové obrady, bežný život i ustajnenie stád chovných zvie-
rat, prevažne oviec a kôz. V letných mesiacoch pravekí pastieri postupovali 
s čriedami za vhodnými pastvinami aj vysoko do hôr, o čom svedčí súveká 
osada, čiastočne skúmaná priamo v lone Vysokých Tatier, neďaleko Dolného 
Smokovca, osady Pod lesom. Na základe komplexne spracovaných výsledkov 
doterajších archeologických výskumov z oboch menovaných spišských nále-
získ badenskej kultúry sa vyslovila hypotéza o jestvovaní špecifickej formy 
transhumancie, využívanej už v eneolite.11  

V pláne bolo ešte navštívenie ďalších troch polykultúrnych archeolo-
gických lokalít, ležiacich v katastri Veľkej Lomnice (Na kopci) a Popradu-                  
-Matejoviec (Nad kopčekom, Zadné rovne). Vzhľadom k pokročilému času 
sa o lokalitách zúčastnení členovia SDS dozvedeli priamo na Burchbrichu                          
a mali aj možnosť fyzicky spoznať, čím platili naši priami predkovia – Slo-
vania na území Veľkej Moravy (železná sekerovitá hrivna z Veľkej Lomnice).                                                                                                                        
Na všetkých menovaných archeologických lokalitách nechýbali ukážky ar-
cheologických nálezov a výjavy zo života niekdajších ľudí na olejomaľbách 
horeuvedeného fenomenálneho výtvarníka Pavla Wavreka. Podľa slov via-
cerých zúčastnených na prezentovanej exkurzii sa už teraz tešia na návštevu 
ďalších archeologických lokalít dolného Spiša, ktorých je vskutku neúrekom.

11 NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: c. d.; tí istí: K problematike osídlenia horného Spiša na 
sklonku eneolitu. In: METLIČKA, Milan (ed.): Archeologie západních Čech, 6. Příspěvky z 31. 
pracovního setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Západočeské muzeum v Plzni 2013, 
s. 112 – 117.
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LACKO, MIROSLAV – MAYERO-
VÁ, ERIKA (EDD.): DAS ÄLTESTE 
STADTBUCH VON SCHMÖLLNITZ 
1410 – 1735. Eine Quelle zu den mit-
teleuropäischen wirtschaftlichen Ver-
flechtungen. Limbach 2016, 288 s. 

Vydávanie serióznych edícií historic-                                                         
kých prameňov patrí nepochybne k naj- 
užitočnejším, ale zároveň aj k najťažším 
vedeckým prácam. Do istej miery to 
naznačuje skutočnosť, že na Slovensku,                                      
v porovnaní s okolitými krajinami, je ich 
doposiaľ ako šafranu. A pritom sú histori-
kom tak prepotrebné... Medzi tých, ktorí 
sa pokúšali zmeniť tento stav, patril aj člen 
nášho spolku, prof. Ilpo Tapani Piirainen, 
germanista († 2012). Sám alebo v spolu-
autorstve celé desaťročia pravidelne pub- 
likoval nemecky písané právne zbierky                               
a mestské knihy z Levoče, Kežmarku, 
Spišského Podhradia, Švedlára i iných 
častí Slovenska. Čo sa týka Spiša, nad-
viazal tak na editorské počiny Herberta 
Weinelta, ktorý vydal v Mníchove (1940) 
najstaršiu mestskú knihu Spišskej Novej 
Vsi z rokov 1383 – 1637 a Helmuta Prot- 
zeho, ktorý pripravil v zahraničí v roku 
2002 edíciu najstaršej gelnickej mest- 
skej knihy (1432 – 1728). Avšak akoby 
bokom od záujmu slovenských editorov                                                                          
a historikov (azda s výnimkou P. Ratkoša) 
doposiaľ ležala najstaršia mestská kniha 
Smolníka, významného banského mesta 
na severovýchode Uhorského kráľovstva 
už v stredoveku. Jej originál sa zachoval  
v Széchényiho knižnici v Budapešti. Ob-
sahuje záznamy z rokovaní mestskej rady 
z rokov 1410 – 1735. Tento prameň sa roz-
hodli odbornej verejnosti priblížiť v rám-

ci schváleného projektu VEGA „Edícia             
a jazykovedno-historická analýza najstar-
šej mestskej knihy Smolníka (významné-
ho prameňa k dejinám stredovekého ba-
níctva)“ autori Miroslav Lacko, historik                                                                                 
z Bratislavy a Erika Mayerová, germanis-
tka z Katedry germanistiky, nederlandisti-
ky a škandinavistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ich spoločné dielo je rozdelené do 
troch hlavných kapitol. Úvodnú tvorí pre-                                                                                 
hľadná vedecká štúdia M. Lacka s ná-
zvom Thorn – Krakau – Leutschau – 
Schmöllnitz: Wirtschaftliche Entwicklung 
des Schmöllnitzer Bergbaureviers im 
Spätmittelalter (Toruň – Krakov – Levoča 
– Smolník: Hospodársky vývoj smolníc-
keho banského revíru v neskorom stredo-
veku). V počiatočných pasážach štúdie sa 
o. i. venuje etymológii názvu „Smolník“, 
prvým písomným správam o osídlení, 
vedúcej úlohe Gelnice v tejto banskej ob-
lasti, rýchlemu rozvoju Smolníka smerom 
ku kráľovskému banskému mestu v prvej 
polovici 14. storočia v súvislosti s hospo-
dárskymi reformami uhorského kráľa Ka-
rola Roberta z Anjou, udelenými privilé-
giami mestu a rozvojom medenorudného 
baníctva v smolníckom revíre. Všíma si 
ďalej zriadenie smolníckej banskej a min-
covnej komory, aktivity jej predstaviteľov 
– grófov pri razbe drobnej striebornej 
mince, ako aj konflikt Smolníka s pánmi 
Krásnej Hôrky – Bubekovcami o mede-
norudné územie Tichej Vody (Stillbach). 
Nasledujú konštatovania o vývoze medi 
zo smolníckeho banského revíru cez To-
ruň do Flandier v 14. a 15. storočí a k tomu 
prehľadné tabuľky. Azda najdôležitejšou 
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časťou štúdie je podkapitola o veľkom 
podnikaní (Big Bussines) v smolníckom 
banskom ťažiarstve v 15. storočí so za-
hraničným kapitálom, ktoré môže slúžiť 
ako príklad stredoeurópskych hospodár-
skych prepojení. Autor tu využil poznatky 
aj z edovanej mestskej knihy Smolníka. 
Podáva tabuľkový prehľad o vážení medi 
na smolníckej mestskej váhe v rokoch 
1410 – 1440, pričom odhaduje jej množ-
stvo na cca 3  000 t. Všíma si prepojenia 
podnikateľov v smolníckej banskej ob-
lasti s podnikateľmi v mestách stredoslo-
venskej banskej oblasti a so zahraničím. 
Napr. „medený gróf“ Ján Falbrecht z To-
rune bol členom prusko-hanzovného kon-
cernu Falbrecht-Morser-Rosenfeld, ktorý 
obchodoval s Flandrami, Francúzskom, 
Švédskom, Benátkami i Etiópiou. Pritom 
Falbrecht a Rosenfeld sa stali správcami 
(grófmi) Kremnickej mincovnej komory 
a Falbrecht dostal do prenájmu aj Smol-
nícku banskú komoru. Záujmy horno-
nemeckého koncernu v smolníckom                      
ťažiarstve hájili Hans Kammermeister                                                                           
z Bambergu, Lutz Steilinger, Sebald 
Vorchtel a Peter Reichel z Norimbergu. 
Vývoz spišskej medi do Benátok zabez-
pečovali  aj florentskí obchodníci Tomáš 
Melanesi a Romualdo Remaneschi. Od-
tiaľ sa mohla vyvážať na trhy do Afriky 
i Ázie. V ďalších dvoch podkapitolách 
Lacko prináša nové poznatky k činnosti 
Zväzu 7 hornouhorských banských miest 
v 15. a 16. storočí a dôkazy pre fungova-
nie nakladníckeho systému v smolníckom 
banskom revíre v tomto období. Jeho pod-
statou bolo využiť finančné zdroje patrici-
átu z väčších miest, ako boli napr. Košice, 
Levoča, Krakov i Kežmarok pre činnosť 
baní a hút mešťanov banských miest, 
ktorým chýbal dostatočný finančný kapi-
tál. V záverečnej časti štúdie autor pouka-
zuje na úpadok podnikania v 17. storočí       
v smolníckej banskej oblasti v súvislosti 

s nepokojnými časmi a častými epidémia-
mi. Nová éra začína až prevzatím troch 
banských miest (Smolníka, Švedlára                                                                                
a Štósu) do správy eráru koncom 80. ro-
kov 17. storočia. Po konštituovaní sa štát-
nej banskej správy v Smolníku v 18. storo-
čí a zavedení štátneho monopolu na meď 
sa spišsko-gemerský banský revír stal 
najväčším producentom medi v habsbur-       
skej ríši. Druhá kapitola (autorka E. Maye-
rová) obsahuje „technické“ podklady                                                                                        
k vlastnej edícii mestskej knihy. Informuje 
čitateľa o zvolených edičných pravidlách 
pre latinské a nemecké texty prameňa, 
podáva stručný prehľad o germanistic-
kom výskume historických textov na Slo-
vensku (istým prekvapením je, že nespo-
mína prácu H. Weinelta: Das Stadtbuch 
von Zipser Neudorf und seine Sprache, 
München 1940) a predkladá jazykovú 
analýzu pertraktovanej mestskej knihy.                                                                                               
V závere pripája krátky slovník histo-
rických, nemeckých výrazov použitých 
v texte edície. Nasleduje 3. kapitola ako 
hlavná časť publikácie – samotná edícia 
textu knihy zaznamenaného v pôvodných 
jazykoch na 193 fóliách. Transkripciu ne-
meckých záznamov zabezpečila E. Maye-
rová a latinských textov M. Lacko. Sa-
mozrejmosťou sú vysvetľujúce poznámky 
pod čiarou pri textoch jednotlivých strán. 
Za edíciu knihy M. Lacko zaradil uži-                                                                                            
točné prílohy. Tvorí ich zoznam smol-
níckych richtárov, zastávajúcich najvyšší 
úrad v meste v rokoch 1358 – 1728 a ban-
ských majstrov v Smolníku z rokov 1439 
– 1728. V prevažnej miere využil pritom 
informácie z editovanej mestskej knihy. 
Záver publikácie tvorí zoznam použitej 
literatúry a miestny register. Text publiká-
cie je doplnený kvalitnými kolorovanými 
snímkami: detailu banskej mapy s vedu-
tou Smolníka z roku 1748, mapy spiš-
sko-gemerského banského revíru s vy-                                                                                        
značenými banskými lokalitami známymi 
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v minulosti produkciou medi, skice ban-
ského diela od Juraja Agricolu a troch 
ukážok textov z publikovanej mestskej 
knihy Smolníka. 

Záverom si dovoľujeme s nádejou 
konštatovať, že anotovanú prácu príjme 
hlavne odborná verejnosť nepochybne                  
s veľkým záujmom a z obsahového hľadis-
ka poslúži najmä historikom a lingvistom. 
Širšia verejnosť na Slovensku by zaiste                                                                                         
uvítala aj jej paralelný preklad do slo-
venčiny. A možno sa publikácia nevyhne 
ani kritickým pohľadom. Chýba jej napr. 
osobný a vecný register, čo by pri diele                                                                             
s vedeckou ambíciou malo byť samozrej-
mosťou. V konečnom dôsledku zvýšili 
by punc jeho praktického využitia pre či-                                                                    
tateľov. Nič to však nemení na fakte, že 
M. Lacko, mladý a nádejný slovenský 
historik, zaoberajúci sa hlavne dejinami 
baníctva a hutníctva v Spišsko-gemer-
skom rudohorí, zakladateľ a vydavateľ 
ročenky Montánna história, tentoraz                                                                                                                                      
v spolupráci s germanistkou, sa zaslúži-
li o kompletné sprístupnenie dôležitého 
historického prameňa k dejinám baníctva, 
hutníctva a podnikania na Spiši i v stredo-
európskom kontexte. Preto im patrí naše 
veľké uznanie. 

 František Žifčák 
  

KORMOŠOVÁ, RUŽENA A KO-
LEKTÍV. GYMNÁZIUM V SPIŠ- 
SKEJ NOVEJ VSI DÁVNE, NEDÁV-
NE A SÚČASNE. Spišská Nová Ves 
2016. 235 s. 

Pri príležitosti 150. výročia prvej ma-
turitnej skúšky vydalo ABC studio pre 
Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej 
Vsi monografiu o jubilujúcej škole. Au-
torsky ju zostavila a redakčne pripravila 
úspešná stredoškolská učiteľka huma-
nitných predmetov na tejto škole, PhDr. 
Ružena Kormošová, PhD., ktorá je au-

torkou viacerých štúdií aj samostatných 
titulov o histórii mesta Spišská Nová 
Ves, o dejinách školstva a významných 
osobnostiach na Spiši a je spoluautorkou 
viacerých monografií spišských obcí. 
S gymnáziom je spojená od žiačky po 
súčasného pedagóga. Môžeme potvrdiť, 
že patrí k veľmi aktívnym pedagógom, má 
úspechy v práci so študentmi na rôznych 
projektoch a súťažiach doma i v zahra-
ničí. Napísala knihy: Po stopách pamätí 
o histórií Židov v Spišskej Novej Vsi;                                                                                    
o jednom z najvýznamnejších entomo-
lógov v Európe profesorovi a pedagógo-
vi školy Andrejovi Reiprichovi a v roku 
2015 jej vyšla kniha Po stopách Milana 
Rastislava Štefánika na Spiši. Autorka 
patrí k päťdesiatke absolventov školy 
(1966 – 2016), pôsobiacich neskôr ako 
pedagógovia na svojej alma mater. K 140. 
výročiu napísala a zostavila publikáciu 
Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne                                                                 
i nedávne. I keď prešlo len jedno desaťro-
čie, vedenie školy ju oslovilo napísať                               
k okrúhlemu 150. výročiu novú knihu. 
Aj sama cítila, ako píše v úvode, že zo-
stalo ešte veľa poznatkov nedopísaných, 
ale hlavne veľké množstvo nových uda-
lostí z posledných rokov vývoja školy. 
Bolo to veľmi plodné obdobie vo vnútri 
školy i navonok. Nová identita gymnázia 
vzrástla v nových pohľadoch na vzdelá-
vanie, v množstve vedomostných súťaží, 
v medzinárodných projektoch, v spolu-
práci s partnerskými školami, v športo-
vej činnosti. Školu navštívili významné 
osobnosti, získala množstvo ocenení atď.                      
Za uplynulé desaťročie vyšlo zo školy 
jeden a pol tisíca študentov, pôsobiacich 
na rôznych pracovných postoch. Aj to za-
chytávajú fotografie na stránkach novej 
knihy, zaznamenané za pochodu života 
žiakov a učiteľov školy. 

Obsah monografie je rozdelený chro-
nologicky na kapitoly. Kapitoly sú viaza-
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né na obdobie, v ktorom škola existovala. 
V každej fáze vývoja sú opísané kľúčo-
vé udalosti jej činností z pedagogickej            
a výchovnej stránky a tiež vplyv školy na 
historické udalosti života v meste Spišská 
Nová Ves. Prvé dve časti knihy tvoria prí-
spevky riaditeľa školy Jozefa Kačengu                                                                   
a zostavovateľky. V príhovore riaditeľa je 
vyjadrená vďačnosť všetkým, ktorí majú 
podiel na vzniku publikácie k jubileu ško-
ly, zvlášť je prejavená vďaka zriaďova-
teľovi školy Košickému samosprávnemu 
kraju a magistrátu mesta Spišská Nová 
Ves. Autorka a zostavovateľka vysvetlila 
zámer zdokumentovať jedinečnosť školy, 
jej absolventov spojených s udalosťami                                                                      
v meste a pohnutými dejinami slovenské-
ho školstva. Ružena Kormošová je autor-
kou nasledujúcich šestnástich kapitol: Za-
čiatky školy (16. storočie – začiatok 18. 
storočia), Obdobie progymnázia (1784 
– 1854), Nižšia reálna škola a nižšie 
gymnázium (1854 – 1865), Osemtriedne 
hlavné gymnázium (1866 – 1918), Zápas 
o charakter školy a jej poštátnenie (1918 
– 1922), Československé štátne reálne 
gymnázium (1922 – 1939), Štátne slo-
venské gymnázium (1939 – 1945), Štátne 
gymnázium (1945 – 1948), Budovanie 
jednotnej školy (1948 – 1953), Jedená-
sťročná stredná škola kpt. Jána Nálepku 
(1953 – 1961), Stredná všeobecnovzde-
lávacia škola kpt. Jána Nálepku (1961 
– 1969), Gymnázium kpt. Jána Nálepku 
(1969 – 1990), Z mladších dejín školy 
(1990 – 2008), Súčasné gymnázium (2008 
– 2016), Riaditelia školy a Partnerské 
vzťahy školy. Miestami sa zdá, že je téma 
dejiny školy až veľmi rozkošatená a roz-
vláčna, ale ak si to čitateľ neželá, nemusí 
ho to obmedzovať. Po technickej stránke 
sú obrázky a text proporčne, zrozumiteľ-
ne a príťažlivo na stránkach rozdelené.                                                                                      
K základným hrubo vytlačeným nadpi-
som a textom čitateľ nájde podrobnejšie 

informácie v rozšírených textoch prí-
slušnej kapitoly. Vo farebne označených 
textoch na okraji strán sa uvádza chro-
nologický, stručný prehľad historických 
faktov: dátum, názov a miesto udalosti                                                                             
z národných dejín s dôrazom na školské 
dejiny a dejiny mesta. Súdny čitateľ si 
uvedomuje, že spracovanie tak mnoho-
vrstevnej témy, ako je život školy v súčas-
nej zložitej dobe s množstvom vonkajších                                                                             
i vnútorných vplyvov na jej chod, s po-
merne veľkým počtom žiakov a učiteľov, 
nie je pre autora jednoduché. Zaiste si 
autorka kládla otázky, na čo sa v knihe 
viac zamerať; či na detailné vývojové 
etapy školy ako inštitúcie, či na špecific-
ké problémy vzdelávania, či zdôrazňovať 
jednotlivcov v danom období a vôbec, 
koľko priestoru tej-ktorej udalosti veno-
vať? Môžeme konštatovať, že v predkla-
danej knihe je všetko potrebne zvážené                                   
a kompletne a čitateľsky zaujímavo po-
spájané. Kapitolu Spomienky absolven-
tov zosumarizovala Marianna Livorová, 
kapitolu Spomienky pedagógov Marian-
na Hromuľáková a kapitolu Študovali                                                                                     
v našej škole pripravila z príspevkov, zís-
kaných od samotných absolventov, Dag-
mar Kupčíková a Ružena Kormošová.                                                                                   
Je ich takmer 150. Záverečné kapitoly 
tvoria: Resumé v angličtine, nemčine, 
poľštine a maďarčine, Pramene a lite-
ratúra, Sponzori a podporovatelia školy.

 Isteže sa nájdu aj menšie nedostatky, 
ktoré ale publikáciu, tak nasýtenú vzác-
nymi informáciami, zásadne neovplyv-
nia. Napr. takmer nečitateľné sú repro-
dukcie fotografií textových dokumentov 
(s. 11, 23, 38), tiež príliš malé fotografie 
(s. 62, 76, 92, 97, 107), niekde je ich 
príliš veľa. Nemožno to však povedať                                                  
o miniatúrnych reprodukciách poštových 
známok (s. 38, 46, 52), ktoré sú tiež malé,                                                                                                  
ale dobre rozpoznateľné. Faktografická 
stránka a príťažlivosť knihy znásobuje 



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

258

veľké množstvo čiernobielych a fareb-
ných fotografií, reprodukcií fotografií 
archívnych dokumentov a iných písom-
ných pamiatok. Poskytuje aj viacero ná-
metov (napríklad kapitola o absolventoch 
a učiteľoch školy) na ich hlbšie skúmanie                  
z rôznych pohľadov. Je určená bývalým 
aj terajším žiakom a učiteľom spojených                    
s jubilujúcou školou. Môže slúžiť aj         
na reprezentáciu mesta. Autorkin zodpo-
vedný prístup k štúdiu archívnych doku-
mentov, kroník školy, knižnice bývalého 
evanjelického gymnázia v Spišskej Novej 
Vsi, gymnaziálnej dokumentácie z mlad-
šieho obdobia a aj iných prameňov viedla 
snaha čo najviac sa priblížiť k historickej 
pravde v skúmanej téme. Kniha poskytuje 
množstvo zaujímavých informácií a púta-

vé čítanie o škole, ktorej začiatky siahajú 
do 14. storočia až do súčasného života 
moderného Gymnázia v Spišskej Novej 
Vsi. Technické spracovanie knihy je veľ-
mi pekné. Obohatené je nosičom DVD, 
na ktorom používateľ nájde zoznam ab-
solventov od poštátnenia školy v roku 
1922, ktoré vyhotovila Andrea Bobková 
a Darina Bryndzová; zoznam pedagógov 
od roku 1966 vyhotovila Jarmila Réva-
yová; Fotogaléria – RNDr. Ivan Brovko, 
CSc., Ing. Jozef Pavlo a úspechy študen-
tov zosumarizovala Andrea Bobková.       
O jej úrovni svedčí aj to, že dostala hlav-
nú cenu v kategórii špeciálnych kroník                                                           
v súťaži Slovenská kronika 2016. 

 
 Agnesa Žifčáková 
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Monita, Rafał – Skorupa, Andrzej: Kacwin. Kościół Wszystkich Świętych. Kraków  

2015.
Monita, Rafał – Skorupa, Andrzej: Krempachy. Kościoly śv. Marcina i śv. Walentego.

Kraków 2015.
Novotná, Mária – Soják, Marián: Veľká Lomnica – Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter  

der Hohen Tatra. Nitra – Bratislava 2013.
Olejník, Vladimír: (zost.): Spišský hrad. Levoča 2015.
Ondrík, Pavol: Poézia kluknavského kostola. Kluknava 2016.
Paprčke, Milan – Nádašiová, Simona: Tatry a Zamagurie z neba. Banská Bystrica 2016.
Petőczová-Matúšová, Janka: Georg Wirsinger, Missa a 6 et Tulerunt Dominum meum.

Bratislava – Prešov 2015.
Petrík Ján a kol.: Klauzy v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2015.
Petrík, Ján a kol.: Kyseľ v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2016. 
Pollák, Miroslav – Švorc, Peter: Spišské exody v 20. storočí. Krásny Spiš a Kalligram, 

2015.
Prace pienińskie, Tom 28, Ośrodek kultury turystyky górskiej PTTK w Pieninach.                 

Szczawnica 2005.
Rusnák, Ernest – Lapšanský, Jozef: Levoča a okolie. Levoča and vicinity. Levoča                         

i okolice. Spišská Nová Ves 2015. 
Soják, Marián: Spiš – svedectvo archeológie. Nitra 2015.
Šleboda, Jaro: Kežmarok a Tatry. Kežmarok 2016.
Števík, Miroslav: K dejinám liehovarníctva na Spiši. Spišská borovička. Stará Ľubovňa 

2016.
Števík, Miroslav: Markušovce – starobylé centrum veľkého domínia. Spišská Nová Ves 

2015..
Števík, Miroslav: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI spišských miest.

Spišská Nová Ves 2016.
Števík, Miroslav: Provincial house in Spišská Nová Ves and the Province of XVI Spiš 

towns. Spišská Nová Ves 2016.
Szabó, Slavomír a kol.: Vyšnomedzevské poviedky. Staré príbehy z Vyšného Medzeva.

Košice 2016. 
Zamek Dunajec w Niedzicy. Przewodnik ilustrowany. Warszawa 2016.
Zeszyty sądecko-spisie, Tom 9. Sandecko-spišské zošity, zv. 9. Nowy Sącz – Stará Ľu-

bovňa 2015.
Zrkadlenie hudby na Spiši. Katalóg výstavy. Stará Ľubovňa 2015.
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Správa o činnosti SDS v roku 2016

Spišský dejepisný spolok mal k 31. decembru 2016 337 aktívnych členov. 
V priebehu roku 2016 prijal 10 nových členov, valným zhromaždením boli 
pre neplnenie si povinností 14 členovia vylúčení, zomreli traja členovia. 
Od svojho založenia do 31. decembra 2016 spolok evidoval prijatie 585 
členov. Spolok eviduje k 31. decembru 2016 9 zakladajúcich, 17 čestných, 
17 kolektívnych, 302 riadnych a 37 podporujúcich členov.

Činnosť spolku sa v roku 2016 riadila plánom schváleným na XXIV. 
valnom zhromaždení, konanom 27. februára 2016 v Kultúrnom dome                                
v Kežmarku. Na valnom zhromaždení sa zaprezentovalo 88 členov SDS                   
a dvaja hostia. V prvej časti stretnutia odzneli dve prednášky, z ktorých  
prvá bola venovaná šľachtickému rodu Thökölyovcov, druhá Dr. Vojtechovi 
Alexandrovi. Úvod patril vystúpeniu PhDr. Nory Baráthovej, ktorá sa venovala 
vzťahu Thökölyovcov a Kežmarku. Obsah druhej prednášky s názvom Sto 
rokov od úmrtia röntgenológa Dr. Vojtecha Alexandra predstavila prítomným 
Mgr. Erika Cintulová.

Po prestávke otvoril predseda rokovanie valného zhromaždenia. Prítom-
ní si vypočuli správu o činnosti za rok 2015 (Miroslav Števík, tajomník 
SDS), správu o hospodárení za rok 2015 (Soňa Polláková, hospodárka SDS)                      
a správu revíznej komisie (Eduard Pavlík, predseda revíznej komisie SDS). 
Soňa Polláková v správe o hospodárení uviedla, že čisté príjmy v roku 
2015 dosiahli sumu 4 112,34 eur, príjmy celkom so zostatkom z roku 2014 
dosiahli hodnotu 7 424,48 eur. Výdavky v roku 2015 činili spolu 4 596,54 
eur. Stav finančných prostriedkov k 31. decembru 2015 činil 2 827,94 eur. 
Najväčší výdavok sa v roku 2015 týkal vydania ročenky XXII/2014 (1 650 
eur). Najvýznamnejšie príjmy tvorili členské príspevky (2 275 eur) a z 2 % 
percent dane z príjmov a úrokov z bežného účtu (885,31 eur).

So správou revízorov hospodárenia oboznámil prítomných predseda 
revíznej komisie Eduard Pavlík. Konštatoval, že všetky výdavky boli schválené 
uznesením výboru SDS na základe stanov. Doklady sú riadne zaúčtované               
v peňažnom denníku, ktorý je vzorne a prehľadne vedený podľa predpísaných 
rubrík a finančných predpisov. Revízna komisia taktiež konštatovala splnenie 
plánu činnosti spolku na rok 2015 Revízna komisia navrhla VZ udeliť 
pokladníčke Soni Pollákovej absolutórium.

V ďalšej časti VZ predostrel predseda návrh výboru, ktorý sa týkal čin-
nosti na rok 2016. V hlasovaní bola možnosť vybrať si dve témy zo štyroch 
návrhov konferencií (760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade, 40 
rokov pobočky AÚ SAV Nitra v Spišskej Novej Vsi, Slovenčina na Spiši 
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v minulosti, Valašská kolonizácia na Spiši) a jednu trasu z dvoch návrhov 
exkurzií (nové archeologické lokality na Spiši, technické pamiatky Spiša). 
Najväčšiu podporu získali témy: 760. výročie prvej písomnej zmienky o Po-
prade a 40 rokov pobočky AÚ SAV Nitra v Spišskej Novej Vsi. Členovia 
zároveň rozhodli, že jesenná exkurzia sa uskutoční po nových archeolog-
ických lokalitách na Spiši. Prítomní členovia spolku schválili predloženú 
správu o činnosti, správu o hospodárení, správu revíznej komisie a udelili 
výboru absolutórium.

V ďalšej časti rokovania jeho účastníci stanovili predajnú cenu ročenky  
Z minulosti Spiša XXIII v hodnote 10 Eur, pre členov SDS zľava 30 %                                                                                                  
(7 Eur). Pre neplatenie členských príspevkov boli zo spolku vylúčení 14 
členovia.

V bohatej diskusii odznela kritika nefunkčnosti web. stránky spolku       
(Mgr. Rastislav Mačura), prísľub jej sfunkčnenia (PaedDr. Ján Dravecký), 
návrh na odmeňovanie funkcionárov spolku, zhodnotenie spolupráce SDS                
s Baníckym spolkom v Spišskej Novej Vsi (Pavol Kubičár), návrh na uspo-
riadanie konferencie o valašskej kolonizácii na Spiši (Mária Adamčiaková), 
pripomenutie osobnosti vydavateľa novín Karpaten Post Theodora Sautera 
(PaedDr. Andrej Janovský), informácia o realizácii medzinárodného výskum- 
ného projektu Valašská kolonizácia v európskom priestore (Prof. Ryszard 
Grzesik). V reakcii na diskusiu predseda spolku uviedol, že funkcionári 
SDS vždy vykonávali svoje funkcie bez nároku na odmenu. Organizácia 
konferencie o valašskej kolonizácii by sa mohla uskutočniť v roku 2017              
na Spiši. Počas stretnutia v Kežmarku si členovia spolku prevzali najnovšiu 
ročenku Z minulosti Spiša XXIII. Na záver zhromaždenia sa za aktívnu účasť 
prítomným poďakoval predseda spolku.

Prvá konferencia s názvom 40 rokov sústavného archeologického výsku-                                                                                              
mu na Spiši sa uskutočnila 21. mája v konferenčnej sále Multicentra v Spiš-                                                                                                    
skej Novej Vsi. V roku 1976 vzniklo v Spišskej Novej Vsi pracovisko 
Archeologického ústavu SAV Nitra. Štyri desaťročia systematického archeo-
logického výskumu spomínaného pracoviska priblížil účastníkom konferencie 
PhDr. Marián Soják, PhD. Archeologickým výskumom na území Levoče sa 
vo svojom príspevku venoval Mgr. JUDr. Gabriel Lukáč. Obsahom tretej 
prednášky bola zakladateľská osobnosť archeológie stredoveku na Sloven-
sku – Belo Polla. Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. v nej zdôraznil, že Polla 
nebol typom archeológa, ktorý by prichádzal na skúmané lokality „v kravate“. 
Vyzdvihol jeho prínos najmä pri výskume zaniknutých stredovekých sídiel                                                                                                 
na Spiši. PhDr. Ján Hunka prehľadne predstavil významné nálezy mincí                      
zo Spiša. Záverečné vystúpenie patrilo Mgr. Marte Kučerovej z Múzea                          
v Kežmarku. Vo svojom vystúpení zhodnotila výskumné aktivity svojho 
pracoviska za posledných desať rokov. Po skončení hlavného programu 
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nasledovala bohatá diskusia, počas ktorej sa diskutujúci dotkli prednesených 
tém. Konferenciu zorganizoval Spišský dejepisný spolok v spolupráci s Ar-                                                                                                
cheologickým ústavom SAV v Nitre. Organizačne sa na jej príprave podieľali: 
Marián Soják, Ivan Chalupecký a Dana Rosová. Podujatie sa stalo dôstojným 
pripomenutím významného výročia archeologického pracoviska v Spišskej 
Novej Vsi. O konferenciu bol veľký záujem, keďže sa jej zúčastnilo 68 čle-                                                                                               
nov SDS.

Druhá konferencia s názvom Nové poznatky z histórie mesta Poprad sa 
uskutočnila 29. októbra 2016 v malej zasadačke Mestského úradu v Poprade. 
Organizačne ju pripravila členka výboru PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.                     
V prvej prednáške PhDr. Ladislav Vrteľ, CSc. predstavil symboliku mesta 
Poprad. V ďalšom vystúpení sa PhDr. Marián Soják, PhD. venoval Popradu 
a jeho mestským častiam v archeologickej topografii. Mgr. Ján Endrődi 
priblížil stredoveké míľniky mesta Poprad. Miroslav Števík sa zaoberal 
pozíciou piatich hornospišských mestečiek v rámci Provincie XVI spišských 
miest (1774 – 1876). PhDr. Magdaléna Bekessová predstavila miesto múzea                                                 
v kultúrno-spoločenskom živote mesta Poprad. PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 
sa venovala histórii sobotskej a popradskej nemocnice. Obsahom prednášky 
Mgr. Martina Furmanika bol Poprad v čase vzniku ČSR.

Exkurzia po nových archeologických lokalitách Spiša sa uskutočnila dňa 
17. septembra 2016. Sprievodné slovo a výber trasy zabezpečil PhDr. Marián 
Soják, PhD. Účastníci exkurzie navštívili lokality: Šoldov, Hrachovisko, Sto-
jany, Gánovce, Hôrka-Ondrej, Machalovské hradisko, Jánovce-Machalovce, 
Myšia hôrka – Spišský Štvrtok, Kežmarok – osada Svätý Michal, Veľká 
Lomnica – Burbrich. Exkurzia zaznamenala medzi jej účastníkmi mimoriadny 
ohlas. Poďakovanie za jej zorganizovanie vyslovili PhDr. Mariánovi Soják-
ovi, PhD., ako i Doc. PhDr. Ivanovi Chalupeckému. Exkurzie sa zúčastnili 
členovia SDS s rodinnými príslušníkmi, celkovo v počte 72 osôb.

V roku 2016 zasadal výbor trikrát: 19. januára (80. zasadnutie), 13. júna 
(81. zasadnutie) a 3. októbra (82. zasadnutie). Všetky rokovania sa uskutočnili 
v Spišskom archíve v Levoči. Zasadnutie redakčnej rady ročenky SDS sa 
uskutočnilo 19. januára 2016. Prerokovala obsah pripravovanej ročenky XXIII 
a doporučila zvolávanie redakčnej rady dvakrát ročne.

Počas celého roka 2016 boli členom spolku pravidelne zasielané pozvánky 
na rozličné kultúrne podujatia na Spiši, organizované najmä spišskými múzeami 
a galériami. Rovnako boli priebežne vydávané tlačové správy o činnosti SDS.

Všetky plánované úlohy, ktoré prijalo valné zhromaždenie SDS 27. 
februára, boli počas roku 2016 naplnené.

  Miroslav Števík, tajomník SDS

Zo života SDS
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Funkcionári a výbor SDS
podľa výsledku volieb XIX. valného zhromaždenia,

konaného v Levoči  1. 3. 2014

Predseda: doc. PhDr. Ivan Chalupecký
Podpredseda: PhDr. Marián Soják, PhD.
Tajomník: Mgr. Miroslav Števík
Pokladník: PhDr. Soňa Polláková

Členovia výboru: Mgr. Erika Cintulová
   Mgr. Ján Endrödi
   PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
   PhDr. Milica Majeríková-Molitoris, PhD.
   Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
   Mgr. Agnesa Žifčáková
   PhDr. František Žifčák
   
Náhradníci: Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník
   Mgr. Elena Dzurillová

Revízna komisia: Ing. Ján Čarnogurský
   Ing. Eduard Pavlík
   Ján Petrík
     
   

Členské

Riadny člen  10.-  € ročne
Podporujúci člen  5.-  €  ročne
Kolektívny člen  50.-  € (resp.25.- €) ročne
Zakladajúci člen – fyzická osoba 100.-  € jednorázovo
                – právnická osoba 500.-  € jednorázovo 

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0001 0138 4947
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Zoznam členov SDS

Zoznam členov Spišského dejepisného spolku
(k 31. 12. 2016)

Zakladajúci členovia

Kňazský seminár  biskupa Jána Vojtaššáka  Spišská Kapitula
Mesto Spišská Belá  Spišská Belá
Mesto Levoča  Levoča
Prof. Dr. Moritz Csáky  Viedeň, Rakúsko
MUDr. Zdeněk Hartl (†)  Zlín, ČR
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký  Levoča
JUDr. Štefan Kamenický  Levoča
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†)  Steinfurt – Borghorst, 
  Nemecko
MUDr. Vlastimil Fluss (†)  Spišská Nová Ves

Čestní členovia

Ivan Bohuš  Tatranská Lomnica 
Mgr. Michal Griger (†)  Spišská Belá
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký  Levoča
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc.(†)  Báhoň
Ing. Ladislav Kiefer (†)  Kežmarok
Ing. Ján Kukura, CSc.(†)  Poprad
Dr. Ing. Dezider Martinko (†)  Spišská Nová Ves
PhDr. Ján Olejník, CSc.  Vysoké Tatry
Mgr. Eduard Pavlík (†)  Spišská Nová Ves
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†)  Steinfurt – Borghorst
PhDr. Belo Polla, DrSc.(†)  Bratislava
Doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.  Košice
Ondrej Šimek (†)  Batizovce
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.  Trnava
Dipl. Ing. Ernest Hochberger  Sinn, Nemecko
Prof. Dr. Friedrich Gottas  Salzburg, Rakúsko
Prof. Dr. Moritz Csáky  Wien, Rakúsko

Kolektívni členovia

Krajský pamiatkový úrad v Prešove, pracovisko Levoča  Levoča
Ľubovnianske múzeum  Stará Ľubovňa
Mesto Kežmarok  Kežmarok
Mesto Spišská Nová Ves  Spišská Nová Ves
Mestské kultúrne stredisko Levoča  Levoča
Obec Iliašovce  Iliašovce
Obec Ľubica  Ľubica
Podtatranské múzeum Poprad  Poprad
Skupina historického šermu JAGO    Spišská Nová Ves
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SNM – Spišské múzeum v Levoči  Levoča
Spolok Slovákov v Poľsku  Krakov, Poľsko
Štátny archív v Levoči  Levoča
Galéria umelcov Spiša  Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  Spišská Nová Ves
OZ Banícky spolok Spiš  Spišská Nová Ves
Obec Spišský Štvrtok  Spišský Štvrtok

Riadni a podporujúci  členovia

PhDr. Ružena Kormošová, PhD. profesorka Spišská Nová Ves
JUDr. Gabriel Lukáč archeológ Levoča
Doc. PhDr. František  Matúš, CSc. docent, muzikológ Prešov
Mgr. Marián Miškovič pedagóg Spišská Nová Ves
PhDr. Marta Weissensteinerová profesorka Stará Ľubovňa
PhDr. František Žifčák archivár Spišská Nová Ves
Mgr. Agnesa Žifčáková archivárka Domaňovce 
Júlia Balogová učiteľka Spišské Vlachy
Mgr. Pavol Mišenko historik Stará Ľubovňa
PhDr. Peter Roth, PhD. archeológ Hranovnica
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. archivárka Poprad
Prof. Mons. ThDr. Jozef Jarab, PhD. rektor KU Spišské Podhradie
Alžbeta Liščáková archivárka Levoča
Pavol Matiek technik Poprad
Eva Pitoňáková učiteľka Poprad
Karol Bereš elektrotechnik Svit
PhDr. Bernadeta Kiczková muzikologička Spišské Vlachy
Ladislav Scheirich technik, archeológ Poprad
Mgr. Mária Šelepová správkyňa kaštieľa Strážky
PhDr. Božena Malovcová riad. archívu Poprad
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. archeológ Bratislava
Mgr. Júlia Zummerová historička Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová riad. múzea Kežmarok
PhDr. Eleonóra Baráthová historička, spisovateľka Kežmarok
PhDr. Jozef Olexa profesor Poprad
Mgr. Nina Palková riad. archívu Spišská Nová Ves
Prof. Dr. Jörg Meier univ. profesor Oberhausen, Nemecko
Mgr. Rastislav Mačura historik Poprad
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. učiteľ Levoča
Mgr. Inge Majeriková historička, vydavateľka Bratislava
Ing. Marta Bednárová archivárka Poprad
PhDr. Milena Ostrolúcka archivárka Košice
Štefan Péchy  fotograf Levoča
Ing. Martina Šlampová archivárka Poprad
Dana Rosová múzejníčka Spišská Nová Ves
Mgr. Peter Zmátlo, PhD. historik Spišská Nová Ves
Mgr. Anna Nemešová, PhD. historička Ružomberok
PhDr. Janka Petőczová, PhD. muzikológ Svätý Jur
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PhDr. Ján Hunka numizmatik Nitra
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. odborný pracovník Spišská Nová Ves
JUDr. Marcel Kopkáš novinár Abráhamovce
Mária Pacindová archivárka Spišská Nová Ves
Gabriela Vencelová archivárka Spišská Nová Ves
Prof. Martin Homza, Dr. historik Budmerice
Ing. Juraj Stenczel, CSc.  banský inžinier Příbram, ČR
Miroslav Mačura elektrikár Poprad
JUDr. Jozef Barabás prokurátor Hrabušice
Prof. dr hab. Jozef Ciągwa univerzitný profesor Katovice, Poľsko
Ing. Mikuláš Lipták vydavateľ Kežmarok
MUDr. Jaroslav Grochola lekár Poprad
František Venglarčík ekonóm Levoča
PhDr. Elena Miroššayová, CSc. archeológ Košice
PhDr. Alena Kredatusová archivárka Levoča
Prof. dr hab. Stanislav Sroka univ. prof., historik Krakov, Poľsko
PhDr. Mária Novotná historička umenia Levoča
PhDr. Marián Soják, PhD. archeológ Batizovce
Mgr. Mária Hvilová profesorka Levoča
Mgr. Elena Dzurillová archivárka Levoča
Mgr. Juraj Korim historik Veľká Lomnica
Mgr. Milan Choma učiteľ Kežmarok
Ing. Vladimír Klein technik Spišská Belá
Cecília Felberová archivárka Levoča
Ján Petrík banský technik Spišská Nová Ves
Mgr. Marta Kučerová archeológ Poprad
Rudolf Schuster úradník Poprad
Mgr. Jitka Haaková historik umenia Tatranská Lomnica
dr hab. Ryszard Grzesik prof. IS PAN, historik Poznań, Poľsko
PhDr. Ilona Pavercsik knihovníčka Budapešť, Maďarsko
Mgr. Miroslava Kovalčíková historička umenia Spišská Belá
Milan Ogurčák lesník Spišská Nová Ves
Anna Garčárová archivárka Smižany
Mgr. Martin Furman archeológ Žilina
PaedDr. Zuzana Krupová historička Vlkanová
Prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. kňaz, cirkevný historik Levoča
Mgr. Miroslav Števík historik Kežmarok
PhDr. Lukáš Dzurilla učiteľ Levoča
Mgr. Jana Galliková učiteľka Slovenská Ves
Mgr. Klára Freundorferová učiteľka Ľubica
Ivan Janovský producent Levoča
Ing. arch. Magdaléna Janovská architektka Levoča
Mgr. Eva Spaleková historik umenia Levoča
Prof. dr hab. Tadeusz Trajdos historik Varšava, Poľsko
Ing. Alojz Mlynarčík ekonóm Spišská Nová Ves
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. cirkevný historik Spišské Podhradie
Mgr. Anton Ziolkovský kňaz Spišská Nová Ves
MUDr. Andrej Novák lekár Spišská Belá
Mgr. Štefan Plačko študent Levoča
Mgr. Martin Lučan právnik, štátny zamest. Poprad
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Mgr. Vladimír Imrich učiteľ Kežmarok
PhDr. Astrid Kostelníková učiteľka, dôchodca Levoča
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník archivár Levoča
Mgr. Maroš Tomas, PhD. historik Trnava
Mgr. Eduard Matkulčík geológ, geofyzik Spišská Nová Ves
Mgr. Roman Porubän ev. farár Kežmarok
Mgr. Gabriela Rerková novinárka Levoča
Mgr. Slavomír Gallik kňaz Spišská Nová ves
Mgr. Lukáš Stolárik kňaz Spišská Nová Ves
Peter Endel podnikateľ Spišská Nová Ves
Mgr. Otto Korkoš učiteľ Kežmarok
Mgr. Monika Fekiačová archivárka Levoča
Ing. Ján Križan inžinier Kežmarok
Mgr. Júlia Filipová pedagóg Praha 3, ČR
Mária Bardyová hospodárka Kežmarok
JUDr. Sylvia  Leščáková právnik Slovenská Ves 
Milan Vdovjak podnikateľ Nová Lesná
Mgr. Kristína Tirpáková učiteľka Stará Ľubovňa
Elena Čákyová manažérka Švábovce 
MUDr. Magdaléna Imrichová lekárka Kežmarok
Mgr. Zuzana Kešeľáková prekladateľka Levoča
Osvald Mayer učiteľ, dôchodca Spišská Belá
Mgr. Larisa Tarovská historička Spišská Nová Ves
Mgr. Marek Turoček právnik Poprad
Mgr. Marek Uličný kňaz Važec
Mgr. Ľubomír Cvengroš kňaz Spišská Nová Ves
Marek Jakša technik Kežmarok
PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. historička Krakov
Mgr. Iveta Lacková učiteľka Levoča
Ing. Milan Tatarka učiteľ Spišská Nová Ves
Oto Imrich študent Kežmarok
Mgr. Juraj Pavlis historik Smižany
Mgr. Slávka Sámelová archivárka Levoča
Ing. Emil Labaj výtvarník Spišská Nová Ves
PaedDr. Andrej Janovský učiteľ, dôchodca Kežmarok
Ing. Alica Chovanová pamiatkarka Spišský Štiavnik
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. pedagóg Poprad
Mgr. Mária Kozlerová-Špernogová lektorka Svit
Mgr. Filip Lampart doktorand Stará Ľubovňa
PhDr. Soňa Polláková učiteľka Levoča
PhDr. Miriam Lengová učiteľka Poprad
Mgr. Peter Labanc, PhD. pedagóg, historik Trnava
Mgr. Katarína Matavová, PhD. historik Vyšné Ružbachy
Peter Špic elektrikár Spišské Tomášovce
JUDr. Julián Lapšanský advokát Bratislava
Ing. Ján Čarnogurský ekonóm Spišská Nová Ves
Ing. Eduard  Pavlik banský inžinier  Hrabušice
MUDr. Rastislav Osif lekár Levoča
Ing. Vladimír Mucha strážca prírody Spišská Nová Ves
Rosana Joštová podnikateľka Kežmarok
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Mgr. Ján Endrődi historik Veľká Lomnica
Mgr. Anna Soláriková učiteľka Poprad
Mgr. Dušan Slivka učiteľ Mengusovce 
Mgr. Ľudmila Pavlíková učiteľka, dôchodkyňa Poprad
Mgr. Terézia Zemčáková učiteľka, dôchodkyňa Ľubica
Anna Compeľová učiteľka Kežmarok
Božena Ovšonková referent cest. ruchu Poprad
Rastislav Ovšonka novinár Poprad
Mgr. Katarína Strážiková učiteľka  Levoča
PhDr. Dalibor Mikulík riaditeľ múzea Stará Ľubovňa
Mgr. Monika Pavelčíková etnografka Nová Ľubovňa
Mgr. Michaela Haviarová, PhD. historička umenia Stará Ľubovňa
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. historik Ružomberok
Peter  Sopala štátny zamestnanec Spišské Podhradie
Mgr. Iveta Kontríková, PhD. učiteľka Nová Lesná
Ing. arch. Milan Dzurilla architekt Levoča
Alžbeta Dudášová knihovníčka Kežmarok
PhDr. Marta Herucová historička umenia Bratislava
Ing. Daniel Gemeran stavebný inžinier Bratislava
Petra Krahulová živnostníčka Spišská Nová Ves
Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. historička umenia Bratislava
Mgr. Matúš Hudák archeológ Hozelec
Mgr. Jozef Kamenický učiteľ Spišská Nová Ves
doc. ThDr. Štefan Mordel, PhD. kňaz Klin
Ing. František Grohola strojný inžinier Kežmarok
doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc. dôchodca Bratislava
Mgr. Sylvia Stuhláková učiteľka Spišská Nová Ves
RNDr. Ladislav Šándor, CSc. ved. pracovník, fyzik Košice
Mgr. Roderik Ledecký podnikateľ Poprad
Mgr. Vladimír Hudzík právnik Hôrka, Primovce
Mgr. Jolana Prochotská učiteľka v.v. Spišská Nová Ves
Margita Antašová učiteľka v. v.  Levoča
JUDr. Dušan Petrigáč dôchodca Poprad
Kazimír Štubňa projektant, fotograf Spišská Nová Ves
Marián Tejbus typograf Levoča
MUDr. Peter Slovík lekár Kežmarok
RNDr. Alexander Dirner, CSc. vedecký pracovník Košice
Ing. Jozef Joppa lesník Kežmarok
Ing. Ladislav Joppa ekonóm Kežmarok
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. historik, učiteľ Prešov
PhDr. Michal Marťák, PhD. učiteľ Nemešany
Ing. Zdeněk Hartinger projektant Kežmarok
Mgr. Lucia Hartingerová asistentka Kežmarok
Peter Lučivjanský dôchodca Novoveská Huta 
PaedDr. Magdaléna Nemčíková učiteľka Spišská Nová Ves
Ing. Jozef Rusnák strojný inžinier Levoča
Pavol Rusnačko živnostník Spišský Štvrtok
ThDr. Štefan Kuruc, PhD. kňaz Košice
Ing. Marie Perglerová prekladateľka Vysoké Tatry
Vladimír Pavličko dôchodca Spišská Belá



Z minulosti Spiša, XXIV, 2016

270

JUDr. Michal Piskorík advokát Poprad
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. historik, učiteľ Trnava
JUDr. Martin Vladik sudca  Poprad
Anna  Vladiková zdravotná laborantka Poprad
Mgr. Judita Visokaiová dôchodkyňa  Košice
Anna Safanovičová študentka  Poprad
Mgr. Anna Timková lektorka  Smižany
Branislav Jonas obrábač kovov  Spišské Vlachy
Mgr. František Neupauer, PhD. historik, pedagóg  Slovenská Ves
PhDr. Anton Karabinoš archeológ  Levoča
Milan Sanitrik dôchodca  Levoča
Bc. Táňa Stašíková odborná pracovníčka  Jamník
Mgr. Miroslav Andráš historik  Spišská Belá
Prof. Dr. Gyula Greschik stavebný inžinier, v.v. Budapešť, Maďarsko
František Divok odborný referent Spišská Nová Ves
Viliam Kostelník študent Levoča
Eduard Kostelník študent Levoča
Ing. Ladislav Lučivjanský geológ Spišská Nová Ves
Mgr. Františka Marcinová, PhD. archivárka Stará Ľubovňa
Anna Wielandová dôchodkyňa Poprad
Róbert Ducár tlačiar Bratislava
Mgr. Anna Kolodzejová asistentka Tvarožná
Ing. Peter Hric  Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. historička Smižany
Ing. Dana Mydlarová ekonóm Poprad
PhDr. Pavol Jakubec doktorand Poprad
Mgr. Lenka Urbanová-Gráczová referentka CR Poprad
PhDr., Ing. Ján Čtvrtníček dôchodca Kežmarok
Ing. Marián Jančura, CSc. banský geológ Hnilčík
Ing. Pavol Kubičár lesný inžinier, v.v. Spišská Nová Ves
M.Sc., Mgr. Tatiana Hutyrová historička Lúčka
Jozef Hutyra furman Lúčka
Veronika Gburíková študentka Spišská Nová Ves
Ing. Ján Felber podnikateľ Michal nad Žitavou
Ing. Zuzana Kóšová ved. tur. inf. centra Spišská Nová Ves
Mgr. Eva Šafárová učiteľka v.v.  Košice
Martin Odrobina operátor Spišský Štiavnik
Ing. Jana Barbuščáková ref. tur. inf. centra  Spišská Nová Ves
Mgr. Martin Kostelník balneohistorik Spišské Tomášovce
Magdaléna Žarnovská dôchodkyňa Poprad
Mgr. Fabián Gordiak dôchodca Poprad
Mgr. Ľudmila Hrehorčáková učiteľka Poprad
Ing. Mária Szentiványiová dôchodkyňa Gánovce
Ing. Danica Ďuricová štát. zamestnanec Poprad
Vlasta Fábryová dôchodkyňa Poprad
Ing. Jozef Daniel geológ Spišská Nová Ves
Mgr. Miroslav Šabľa archivár Vydrník
Eva Cehlárová úradníčka Poprad
Mária Adamčiaková dôchodkyňa Spišská Nová Ves
Mgr. Beáta Németh-Vida, PhD. historička Dunajská Streda
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MUDr. Igor Cpin lekár Poprad
Dr. Ján Kubáň vydavateľ Bratislava
Mikuláš Palušák technik Spišská Nová Ves
Elena Galliková ekonómka Kežmarok
Mgr. Igor Kret historik Poprad
PhDr. Milan Gacík kult. prac. – manažér Kežmarok
Mgr. Martin Tondra teológ Oravská Lesná
Margita Kováčová dôchodkyňa Spišská Nová Ves
Viera Pavlíková špeciálny pedagóg Poprad
Mgr. Jana Spodníková grafička Brutovce
Zuzana Melegová študentka Chrasť nad Hornádom
Mgr. Richard Papáč kustód Košice
Pavol Bednár stavebný technik Poprad
MUDr. Jozef Slaho lekár Poprad
Štefan Vojtička tlačiar Kežmarok
Dušan Korytko živnostník Veľká Lomnica
Ing. Peter Cenký učiteľ Richnava
Marta Ivanovová učiteľka Spišská Nová Ves
PhDr. Ľudomír Molitoris gen. tajomník SSP Krakov, Poľsko
Ing. arch. Július Rybák architekt Gelnica
Jozef Zaťura manažér Hôrka
Mgr. Dagmara Rusnačková etnológ Spišský Štvrtok
Matúš Kaščák študent Levoča
Karol Mihaľ  Víťaz
Ladislav Novysedlák ort. – prot. technik Danišovce
JUDr. Daniel Urban advokát Bratislava
Mgr. Eduard Laincz historik Haligovce
Mgr. Zuzana Čovanová Janošíková vš. pedagóg Smižany
ThLic. Donát Čarnogurský, PhD. kňaz Vyšný Slavkov
Ing. Adam Celušák, CSc. dôchodca Borinka pri Bratislave 
Mgr. Jozef Rerko  Smižany
Ing. Ján Osif  učiteľ  Spišská Nová Ves
Mgr. Pavol Hamráček  Spišská Nová Ves
Miloš Greisel dôchodca Hnilčík
Mgr. Michal Kovalčík  Vrbov
Ing. Peter Chalupecký  podnikateľ Levoča
Alfonz Zoričák učiteľ  Poprad
Janka Kissová  učiteľka  Poprad
Anna Forgáčová dôchodkyňa  Poprad 
Karen A. Melis historička  Butler, Pennsylvania
Marianna Mačáková ekonóm Spišská Belá
Ivan Zentko robotník Betlanovce
Zuzana Galová geodet  Spišská Nová Ves
Rastislav Gala banský merač Spišská Nová Ves
Mgr. Martin Šromovský  historik Kežmarok
MUDr. Michal Prusák  lekár  Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Hricová  učiteľka  Spišské Tomášovce
Gizela Antošová dôchodkyňa  Poprad
Mgr. Emil Spišák režisér Košice
Ladislav Nullas chemik v.v. Poprad
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Ing. Anna Želikovská technička v.v. Spišská Nová Ves
Ing. Milan Budzák ekonóm, v.v. Vydrník
Mgr. Lucia Tkáčová lektorka STM Spišská Nová Ves
Margita Rošková ekonóm, v.v. Spišská Belá
Mgr. Terézia Gumanová učiteľka Fričovce
Ing. Dušan Mikolaj chemický inžinier Poprad
Mgr. Monika Bizoňová historička, archivárka Spišský Hrhov
Bc. Zuzana Balocká študentka Dlhé Stráže
Bc. Martin Ilečko reštaurátor Spišské Podhradie
Ing.Vladimír Habaj štátny zamestnanec Svit
Mgr. Vladimír Fľak vedúci prac. CARGO Spišská Nová Ves 
Hedviga Pitoňáková dôchodkyňa Spišská Belá – Strážky
Mária Trembáčová konateľka spoločnosti Poprad-Veľká 
Mgr. Tamara Bonková SZČO Spišská Belá
PhDr. Lucia Smolejová učiteľka Spišská Nová Ves
Mgr. Michaela Ščavnická muzejníčka Harichovce
Mgr. Alena Štefaňáková učiteľka Haligovce
Mgr. Miroslava Lazniová lektorka Markušovce
Mgr. Martin Furmanik doktorand Danišovce
PhDr. Beáta Kelemenová dôchodkyňa Mlynica
Ing. Peter Szabó projektant Košice
Mgr. Simona Gnebusová historička Stará Ľubovňa
Elvíra Ťažká dôchodkyňa Spišská Belá
Ján Blaščák dôchodca Kežmarok
Mgr. Peter Žarnovský historik Stará Ľubovňa
MUDr. Antónia Stavná lekárka Poprad
Mgr. Jana Sofková historička Zohor
Patrik Griger študent Levoča
Július Jakubec dôchodca Hrabušice
Mgr. Tomáš Janura, PhD. vedecký pracovník Žilina
Mgr. Michalela Kurinovská doktorand Spišská Nová Ves
Radoslav Babjarčík  riaditeľ N.O. Vyšné Ružbachy
Štefan Dravecký robotník Studenec
Mgr. Vladimír Ševc historik Kežmarok
Janka Hazroliová referent CR Kežmarok
Ján Bašta zamestnanec cest. údržby Spišské Podhradie
Eva Trunkatová učiteľka Kežmarok 
Adriana Varhoľová študentka Hôrka pri Poprade
Bc. Alexandra Kanovitsová  študentka Poprad
Mgr. Veronika Dziaková historička Podolínec
Štefan Roth  autoelektrikár                      Poprad
Mgr. Matúš Taratuta  archivár Levoča
Bc. Andrea Kopťárová  študent Levoča
Beáta Korkošová  dôchodca Spišská Nová Ves
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.  vš. pedagóg Nitra
Jaroslav Šleboda vydavateľ Kežmarok 
Mgr. Libuša Šahinová  sprievodca CR Spišská Nová Ves
Bc. Erik Ondria  študent Župčany
Mgr. Barbora Kaprálová  riaditeľka MKC Kežmarok
Mária Borská dôchodca Spišská Nová Ves
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Životné jubileum
 prof. Dr. Moritza Csákyho

Ivan Chalupecký

Pred 80 rokmi, 3. apríla 1936, sa v Levoči narodil jeden z našich najvý-
znamnejších členov, doktor filozofie, licenciát cirkevných dejín a univerzitný 
profesor, Moritz Csáky. Pochádza z jednej z najvýznamnejších šľachtických 
rodov na Slovensku a najmä na Spiši, z ktorého vyšlo mnoho významných 
osobností, počnúc županmi a končiac kardinálmi. Nie je náhodou, že Csákyov-
ci boli dedičnými hlavnými županmi Spiša od roku 1638 do 20. storočia, teda 
takmer tri storočia. Samotný Moritz prežil šťastné detstvo, na ktoré rád spomí-
na, v Spišskom Hrhove, kde jeho starý otec postavil kaštieľ s rozsiahlym par-
kom. Napriek tomu, že aj jeho rodičia boli v obci obľúbení a najmä jeho matka 
bola známa svojou dobročinnosťou a pomocou chudobným a chorým, koniec 
vojny ich vyhnal do cudziny, pričom prišli nielen o domov a o svoj nehnu-                                                                                                                                           
teľný majetok v ňom, ale aj takmer o všetok svoj hnuteľný majetok. Po ma-
turite na gymnáziu v Salzburgu študoval Moritz teológiu, filozofiu, etnoló-
giu, cirkevné dejiny, všeobecné, hospodárske a sociálne dejiny a muzikológiu                           
na vysokých školách a univerzitách v St. Gabriel/Mödlingu, Ríme, Paríži                              
a vo Viedni. Na Gregoriane v Ríme získal licenciát z cirkevných dejín. V ro- 
koch 1984 – 2004 bol riadnym profesorom pre rakúske dejiny na Inštitúte             
histórie univerzity v Grazi. Okrem toho zastával mnohé významné funkcie                                                                                                                                 
na rôznych ústavoch a inštitúciách. Je napr. členom Rakúskej i Maďarskej aka-
démie vied, bol predsedom Komisie pre literárne a kultúrne dejiny Rakúskej 
akadémie vied, založil a viedol Medzinárodný výskumný inštitút kultúrnych 
vied (IFK), bol predsedom Komisie pre kultúrne dejiny a dejiny divadla Ra- 
kúskej akadémie vied, zakladateľom a predsedom Rakúskej spoločnosti pre 
výskum 18. storočia, predsedom kuratória Inštitútu pre výskum miest a re-
gionálny výskum Rakúskej akadémie vied, ale aj členom European Science                                                                        
Foundation. Je čestným predsedom Spoločnosti maďarských germanistov                                                 
a zastával aj mnoho funkcií vo viacerých európskych a svetových vedeckých 
inštitúciách. Špeciálne sa venuje výskumu obdobia osvietenstva a liberalizmu, 
dejinám kultúrneho boja v Uhorsku, ale aj dejinám ideológie operety a vie-
denskej moderny či postaveniu Viedne medzi európskymi mestami. K týmto 
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témam uverejnil pozoruhodné monografie. Je prirodzené, že za svoju prácu 
získal mnohé ocenenia, počnúc Cenou Leopolda Kunschaka vo Viedni, cez 
Štátnu cenu Františka Széchényiho v Budapešti, Strasbourg Prix Europa, až              
po Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied a Cenu Imre Henszelmanna v Bu-
dapešti. Napriek tomu sa rád a často vracia na Spiš, váži si jeho bohaté dejiny, 
a tak sa v roku 1999 stal aj členom Spišského dejepisného spolku, krátko nato 
jeho zakladajúcim členom a od roku 2014 je aj jeho čestným členom. O čin-
nosť nášho spolku sa vždy živo zaujíma a pre nás je nesmiernou cťou, že člen 
takého významného spišského rodu a taká významná osobnosť európskych 
historikov patrí medzi nás. K životnému jubileu mu želáme, aby vo svojej 
bohatej činnosti mohol ešte dlho, úspešne pokračovať pri dobrom zdraví a du-
ševnej sviežosti.

Vzácne životné jubileum 

PaedDr. Andrej Janovský

13. októbra 2016 sa dožil doc. PhDr. František Matúš, CSc., dlhoročný                                                                                                                             
člen Spišského dejepisného spolku v Levoči, svojich osemdesiatych narode-
nín. Vysokoškolský pedagóg, muzikológ so špecializáciou na hudobnú histó-
riu, historiografiu a etnomuzikológiu a hudobný publicista.

František Matúš sa narodil v rázovitej baníckej obci Hnilčík neďaleko 
Spišskej Novej Vsi. Otec Michal Matúš sa vyučil za obuvníka v Budapešti                  
a v Liberci a živnosť mal do roku 1948. Po Februári 1948 pracoval ako baník                                                     
v Novej štôlni v Markušovciach. Matka Anna, rodená Rojeková, bola v do-
mácnosti. I v zložitých podmienkach tých čias zabezpečovali rodičia svojim 
trom deťom, Františkovi, Marte a Viktorovi, všetky podmienky pre ich roz-
voj a vzdelanie. Ako jubilant spomína, začiatky jeho cesty za vzdelaním sú 
spojené s drevenou budovou Ľudovej školy v Jerohute (časť Hnilčíka), kam 
chodil päť rokov (1942 – 1947). Potom štyri povojnové roky každý deň peši 
z Hnilčíka do Nálepkova do tamojšej meštianky. Pod pazuchou nosil aj husle. 
Súkromne sa učil hrať na husliach u Jozefa Kolika, všestranného hudobníka, 
ktorý v tom čase pôsobil v Nálepkove.

V roku 1951 sa stáva študentom Pedagogického gymnázia v Kežmarku,                   
v roku 1953 premenovaného na Pedagogickú školu pre vzdelanie učiteľov ná-
rodných škôl. V škole hral prvé husle v ľudovej hudbe a spieval v školskom 
miešanom zbore, ktorý dirigovala Jana Chovanová. 1.  septembra 1952 sa                                                                                                                                          
v Kežmarku otvorila hudobná škola, ktorej riaditeľom sa stal prof. Anton       
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Cíger. František Matúš sa stal jedným z prvých žiakov tejto školy. Jeho uči-
teľom hry na husliach bol Elemér Lakatoš. No najväčší vplyv na jeho ďalšie 
smerovanie malo stretnutie s prof. Antonom Cígerom, ktorý rozpoznal jeho 
talent a usmernil ho na vysokoškolské štúdium. Na hudobnej škole vzniklo  
sláčikové kvarteto, ktoré hralo v zložení: Elemér Lakatoš – prvé husle, Fran-  
tišek Matúš – druhé husle, Július Szántó – viola, Anton Cíger – violončelo. 
Často hrávali verejne, v programe mali dokonca aj jedno Beethovenovo kvar-
teto. Prvá etapa hudobného rastu sa končí v roku 1955 maturitou na pedago-
gickej škole a absolvovaním hudobnej školy.

V rokoch 1955 – 1959 študuje na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave 
odbor slovenský jazyk – hudobná výchova. V tom čase bol vedúcim katedry 
hudobnej výchovy národný umelec Eugen Suchoň. Po úspešnom absolvovaní 
vysokoškolského štúdia v roku 1959 začína pôsobiť na vtedajšom Pedago- 
gickom inštitúte v Prešove. Ako odborný asistent pripravoval neuveriteľných 
45 rokov na univerzitnej pôde mladých ľudí na učiteľské povolanie. Lásku                        
k hudbe a umeniu prenášal na svojich študentov. Mnohí z nich sa stali vý- 
znamnými predstaviteľmi slovenského hudobného života.
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Prvé obdobie jeho prešovského pôsobenia je spojené najmä s folklórnym 
dedičstvom Šariša a Spiša. Zbieral a zvukovo zaznamenával bohatstvo šariš-
ských ľudových piesní, tancov a zvykov. Koncom 60. rokov v osade Potoky 
(severovýchodne od Lipian) nahral dedka Mizeráka, ktorý hral na neobyčaj-
nom hudobnom nástroji zhotovenom z kravského rohu. Bola to gajdica, dovte-
dy neznámy inštrument medzi ľudovými hudobnými nástrojmi. Prvá vedecká 
štúdia Františka Matúša má názov Príspevok k slovenskej etnoorganológii, vy-
šla v roku 1970 v zborníku Musicologica Slovaca (Ústav hudobnej vedy SAV, 
Bratislava). Obsahuje detailnú charakteristiku unikátneho nástroja, analýzu 
hry na gajdici a transkripciu niekoľkých melódií. Vydal celý rad piesňových 
publikácií so šarišskými ľudovými piesňami, medzi nimi Dze śi sosňičko rosla 
z repertoáru Moniky Kandráčovej a Kim v Śedľici budzem z repertoáru Márie 
Makarovej zo Sedlíc pri Prešove. Patrí sem aj monografia Spev je môj život,       
v ktorej autor spracoval autentické rozhovory so „šarišským slávikom“ Moni-
kou Kandráčovou (Prešov 2002).

V roku 2014 nahral František Matúš sériu rozhovorov, v ktorých si spomí-
na na etnomuzikologické výskumy. Tieto výskumy sú unikátnou sebareflexiou 
človeka, ktorý dobre pozná hudobné, jazykové a kultúrne hodnoty slovenské-
ho ľudu na východnom Slovensku a má k nim vrelý vzťah. Rozhovory pri-
pravil s redaktorom Milanom Rendošom do pravidelnej relácie Zahrajte mi 
túto (Rádio Regina Košice). K jeho osemdesiatinám pripravil Milan Rendoš aj 
rozhlasový medailón pre reláciu Klenotnica ľudovej hudby (15. októbra 2016). 

Rodná obec Hnilčík udelila Františkovi Matúšovi k životnému jubileu 
čestné občianstvo. Pri tejto príležitosti vydal jubilant zbierku ľudových piesní                                                                                                                                        
z rodnej obce s názvom Na Hnilčíku popri jarku a zbierku baníckych piesní 
Haviare v baňi neśpivaju. V spolupráci s doc. PhDr. Ivanom Chalupeckým 
zabezpečil zdokumentovanie zbierky textov asi 1 000 spišských ľudových  
piesní, ktoré zozbieral František Hadri-Drevenický (1905 – 1961). Bol to vlas-
tenecký kňaz, básnik, publicista a zberateľ ľudových piesní, ktorý v rokoch 
1943 – 1961 pôsobil v Hnilčíku ako farár. Zbierka sa nachádza v Štátnom 
archíve v Levoči.

Od začiatku sedemdesiatych rokov preniesol František Matúš svoje bá-
dateľské aktivity na muzikologické pole. Svoje hudobnohistorické výskumy              
zameral na regióny Šariša a Spiša. Už jeho prvý vedecký výstup z Fakult-
nej úlohy F4 – D PdF Účasť a podiel Spiša a Šariša na hudobnej minulosti 
Spiša (rkp. 1974) vzbudil mimoriadny záujem. Jeho rigorózna práca s názvom                
Zachariáš Zarevúcky. Biografia. Príspevok k poznaniu hudobného baroka                
na Slovensku (Prešov 1976) približuje osobnosť bardejovského skladateľa                                      
a organistu (1605 – 1667), jedného z najvýznamnejších predstaviteľov rano-
barokovej hudby na Slovensku. V dvoch vedeckých štúdiách spracoval tvorbu 
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bardejovského rodáka Bélu Kélera (1820 – 1882), veľmi populárneho skla-
dateľa ľahkej hudby v 19. storočí. Pri spracovaní hudobných dejín Prešova 
sa sústredil na hudobnú výchovu a hudobné myslenie na evanjelickom lýceu                                                                                                                       
v 17. storočí – Hudobná realita v diele prešovského filozofa Jána Bayera 
(Muzikologické bilancie ´82. ZSS, Bratislava, 1984). Mimoriadnu zásluhu 
má František Matúš na zaradení hudobného skladateľa a pedagóga Mikuláša 
Moyzesa (1872 – 1944) do prešovského hudobného života. Boli to najmä 
Matúšove aktivity pri 50. výročí úmrtia skladateľa – Rok Mikuláša Moyzesa                                                                                                                                          
v Prešove. Dnes znie hudba Mikuláša Moyzesa na koncertoch, znova sa vy-
dáva v rôznych zborníkoch i samostatne. Prispeli k tomu Matúšove štúdie                                                                                               
o skladateľovi, napríklad Boj Mikuláša Moyzesa o miesto v slovenskej hudbe 
(Prešov 2003). František Matúš inicioval aj zriadenie pamätnej izby Miku-
láša Moyzesa v Krajskom múzeu v Prešove a stál aj pri zrode Moyzesiany,                                                     
medzinárodnej speváckej súťaže študentov vysokých škôl pedagogického                    
zamerania. Už 14. ročník tejto speváckej súťaže sa uskutočnil v Prešove                                                                                                      
v novembri 2016.

Mimoriadne cenná a priekopnícka je práca, ktorú František Matúš urobil 
pre poznanie hudobnej minulosti Spiša a Šariša. Patria sem práce Hudobná 
kultúra v historickom vývine východoslovenských miest v stredoveku (Kan-
didátska dizertačná práca. Prešov 1985), výstupy z riešenia vedeckých úloh                      
a projektov, ktoré prezentoval v dielach Účasť a podiel Spiša a Šariša na hu-
dobnej minulosti Slovenska I. – III., Hudobná kultúra východoslovenských 
miest do klasicizmu; Dejiny spišskej hudby a hudobná historiografia.

K poznaniu hudby na Spiši v 17. storočí a priamo v Levoči prispel Franti-
šek Matúš zásadným spôsobom – identifikoval skladby Samuela Marckfelnera 
(1621 – 1674), ktoré našiel v dovtedy málo prebádanom tabulatúrnom zbor-
níku sign. SK – Le 5A (13 994). Dnes ho poznáme pod menom Tabulatúrny 
zborník Samuela Marckfelnera (4. zväzok edície Stará hudba na Slovensku, 
editor a autor štúdie PhDr. František Matúš, OPUS Bratislava, 1981). V roku 
2002 František Matúš v IX. – X. ročníku ročenky Spišského dejepisného spol-
ku v Levoči s názvom Z minulosti Spiša rozšíril poznanie o Marckfelnerovi 
v štúdii Samuel Marckfelner. Príspevok k poznaniu života a diela levočského 
organistu, hudobného skladateľa a senátora. Štúdiu doplnil cenným súpisom 
hudobných diel Samuela Marckfelnera.

Jedným zo životných vrcholov systematickej bádateľskej činnosti v archí-
voch a knižniciach východoslovenských miest bol objav knižného konvolútu 
zo 16. storočia v historických knižných fondoch kežmarského lýcea v roku 
1987. V konvolúte boli tri rukopisné latinské učebnice hudby. Konvolút patril 
Jánovi Fábrimu, rektorovi školy v Spišskej Belej (1566 – 1575). Podľa Fábriho 
záznamov dve z troch rukopisných učebníc napísal Leonard Stöckel, rektor 
latinskej mestskej školy v Bardejove (1510 – 1560). Boli to najstaršie učebnice 
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hudobnej výchovy na Slovensku – „De Musica“ /I./ a „De Musica“ /II./. Kon-
volút obsahuje aj dva kratšie Stöckelove texty Argumenta de Musica Canenda 
et discenda (Argumenty o potrebe spievať a učiť sa hudbu) a Quare decreverim 
redire ad Musicam (Prečo som sa rozhodol vrátiť k hudbe). František Matúš 
prezentoval tento unikátny objav na muzikologickej konferencii, ktorá sa                                                                                                                                           
konala v Prešove 19. a 20. apríla 1988 pri príležitosti Prešovskej hudobnej    
jari. Habilitačná práca Františka Matúša nesie názov De Musica Leonardi 
Stöckelii (Prešov 1992). Vedecká štúdia s rovnomenným názvom bola uve-
rejnená v Slovenskej hudbe 17 a ďalšiu štúdiu s názvom Najstaršia učebni-
ca hudobnej výchovy na Slovensku uverejnil v publikácii Učebnice, učebné 
pomôcky a programy pre hudobnú výchovu (Prešov 1993). Výsledky z kež-
marských výskumov v lyceálnej knižnici prezentoval na konferencii Spišské-
ho dejepisného spolku v Spišskej Sobote 15. júna 2013. Predstavil rukopisnú 
školu hry na klavíri z roku 1816 Prima lineae musica Instrumentalis (Klavír-
na škola pre začiatočníkov) pravdepodobne od Jacoba Rotha (1787 – 1876)                                                         
v prednáške Národné prvky vo výchove hry na klavíri na začiatku 19. sto-
ročia v Kežmarku. Prešovský hudobný spolok Súzvuk vydal v edícii Cesty                                                                                                   
do sveta hudby v 9. zväzku výsledky Matúšovho bádania pod názvom Hudba 
v archívoch východného Slovenska 2 (Prešov 2002). Zväzok obsahuje skladby 
od anonymov V rytme menuetov 1 pre 2 flauty, V rytme menuetov 2 pre klavír 
a Tance z Kežmarku pre klavír (aj tieto hudobniny sa nachádzajú v lyceálnej 
knižnici v Kežmarku).

František Matúš s kolegami z katedier hudobnej výchovy Prešovskej                  
univerzity stál pri zrode spomínaného spolku Súzvuk. Od roku 2003 vydáva 
Prešovský hudobný spolok Súzvuk a Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave                                                                                                    
jedinečnú pramenno-kritickú edíciu Musica Scepusii Veteris/Stará hudba                                                 
na Spiši. Doteraz bolo vydaných 16 zväzkov venovaných hudbe 17. – 19. 
storočia v archívoch Spiša, všetky obsahujú vedeckú štúdiu, faksimile origi- 
nálu notového prameňa a transkripciu hudby do modernej notácie. V desia-                       
tich zväzkoch, ktoré pripravila do tlače PhDr. Janka Petőczová, CSc., dcéra 
Františka Matúša, hudobná vedkyňa, pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV, 
je vedeckým redaktorom doc. PhDr. František Matúš, CSc.

Významná je aj činnosť súkromného vydavateľstva Matúš music. Vo vy-
davateľstve vyšli zborníky šarišských ľudových piesní, šarišské múdroslovie, 
publikácie Richard Rybarič: Hudobná historiografia (spolueditorka Janka 
Petőczová, Prešov 1994), Michal Palovčík: Ján Cikker v spomienkach a tvorbe 
(Prešov 1995), Janka Petőczová: Polychorická hudba I., II., III. (Prešov 1998 
– 1999), tiež hudobné diela Mikuláša Moyzesa a iné. Pre poznanie hudobného 
života Spiša a Šariša je veľmi cenná aj Matúšova monografia o prof. Antonovi 
Cígerovi s názvom S hudbou v srdci Tatier (Elman music, Prešov 1996).

V mene všetkých členov Spišského dejepisného spolku ďakujeme nášmu 
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vzácnemu jubilantovi Františkovi Matúšovi za všetko, čo urobil pre slovenskú 
hudbu a najmä pre poznanie hudobnej minulosti i ľudovej hudby spišského a 
šarišského regiónu. Želáme mu pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa elánu pri 
realizácii záverov, ktoré má ešte v oblasti hudby pripravené.

Vážim si všetky aktivity svojho otecka. Naučil mňa aj môjho brata veľa ľu-
dových piesni, voviedol ma do tajov práce v archívoch, mala som rada chvíle, 
keď sme spolu vyvolávali po tme fotografie starou technikou, keď z ustaľovača 
vyťahoval mokré fotopapiere, ktoré sme sušili na šnúre v kuchyni. Na nich                     
bolo to, čo sme spolu zažili Starý storočný ujko Oravec z Hnilčíka, ktorý nám 
spieval ľudové piesne a hostil nás slaninkou, milý úsmev tetky Makarovej                                                                                                                                        
zo Sedlíc, ktorá nám spievala naspamäť nekonečne dlhé piesne a pripravi-
la nám už vopred preplnený tanier chutných gruľovníkov. Ale bol tam i div-
ný hudobný nástroj, ktorý vyzeral ako kravský roh - gajdica. Neskôr som sa 
zoznámila aj s jeho zvukom priamo v teréne, kde sme za dedom Mizerákom 
zašli našou starou bielou škodovkou až na okraj lúky. Nemohla som vtedy po-
chopiť, ako môže s tými hrboľatými prstami na takom nástroji vôbec vylúdiť 
nejaký zvuk. Inokedy som si prezerala oteckove mikrofilmy, na ktorých mal 
nafotené zaujímavé noty. Naučil ma prepisovať tabulatúrnu notáciu 17. storo-
čia do dnešnej modernej notácie a ja som mu hrala na klavíri atramentovým 
perom vzorne napísané organové skladby Samuela Marckfelnera, ktoré práve 
pretranskriboval a spoločne sme obdivovali šikovnosť hudobníkov, žijúcich                                                                                                   
v Levoči dávno, dávno pred nami. Často sme prechádzali autom Branisko                                                                                   
po kľukatých serpentínach z Prešova, kde sme žili, na Spiš, odkiaľ pochádzal. 
Zastavili sme sa vždy na spišskej strane a obdivovali sme Spišský hrad. Fotil 
ho starým Flexaretom. Viem, že otecko má nielen hudobné nadanie, ale aj 
literárne a výtvarné cítenie a ak sa pustí do niečoho nového, venuje sa tomu           
s poctivosťou a nadšením. Takto privítal úplne v začiatkoch vstupu do nášho 
života počítače a Macintosh si bol kúpiť až v Prahe. Celé roky mu ostal 
verný. Sám sa na ňom naučil pracovať, kúpil si notačný program, program                                                                                         
na upravovanie fotografií i tlačiareň. To už bolo v čase, keď som si pracovne 
zvolila - akosi úplne bez váhania - pokračovať v jeho stopách. Dnes spolupra-
cujeme na vydávaní edície Musica Scepusii Veteris. Otecko je vlastne vedecký 
redaktor všetkých desiatich zväzkov, ktoré som vydala. Dôkladne pozná hudbu 
Jána Šimráka, organistu v Spišskom Podhradí, Thomasa Goslera, kežmar-                                                               
ského hudobného skladateľa a Juraja Wirsingera, rektora školy v Spišskej  
Novej Vsi, ktorú som transkribovala. Doslova pozná každú vytlačenú notu. 
Prajem mu, aby mu dlho vydržalo zdravie, pevná vôľa a nezlomná energia, 
ktorou nás všetkých v našej rodine obdarúva.         

    Janka Petőczová-Matúšová
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doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.
85-ročný

Ivan Chalupecký

Nie je to tak dávno, čo sme si na tomto mieste pripomenuli 80. životné 
jubileum nášho čestného člena doc. PhDr. Jozefa Sulačeka, CSc. Jeho neľahké 
životné osudy i dielo vtedy podrobne zhodnotil Peter Zmátlo. Preto sa k nim 
nemusíme vracať. Patrí sa však, aby sme sa pri jeho ďalšej životnej zastávke, 
ktorú si pripomenul v januári 2016, k jeho životu a dielu vrátili, vyslovili mu 
obdiv za jeho rozsiahle dielo i vďačnosť, že jeho veľkú časť venoval práve 
dejinám Spiša, hoci sám Spišiakom nie je. Jemu možno ďakovať za to, že 
obdobie rokov 1919 – 1948, na ktoré sa v svojej práci zameriava, je v mo-
nografiách našich miest Levoča, Krompachy, Poprad i Spišská Nová Ves tak 
detailne a s prehľadom spracované. Jemu možno ďakovať za početné štúdie                                        
k dejinám Spiša, najmä jeho židovského obyvateľstva, ktoré spracoval a vy-
dal. A to všetko často bez mena alebo pod iným menom, lebo takmer 20 ro-
kov mal publikovanie komunistami zakázané. Je len málo historikov, ktorí by 
pri svojej práci trávili tak mnoho času v archívoch, ako on. Možno povedať, 
že prešiel takmer všetkými v archívoch uschovávanými dokumentmi o Spiši.                                               
A čo je potešiteľné, v práci neprestáva. Neustále pracuje na nových témach, 
alebo doplňuje staršie práce, pri ktorých bol vtedajšími ideológmi nútený niek-
toré veci vynechávať (napr. Dejiny Levoče, ktorých nová edícia sa pripravuje). 
Za to všetko mu patrí náš obdiv i hlboké poďakovanie, spojené so žičením 
dobrého zdravia a osobnej spokojnosti. Pripájam aj svoje osobné poďakovanie 
za takmer polstoročnú dobrú spoluprácu.

Pred 130 rokmi sa narodil Theodor August Sauter 

PaedDr. Andrej Janovský

Medzi najznámejšie a najvýznamnejšie osobnosti Kežmarku v 1. polovi-
ci 20. storočia patril Theodor August Sauter. 15. augusta 2016 uplynulo 130                 
rokov od jeho narodenia v Kežmarku. Jeho otec Paul Sauter (1840 – 1908)           
bol známy kežmarský vydavateľ a tlačiar.

Theodor August Sauter navštevoval v rokoch 1892 – 1896 evanjelickú                 
ľudovú školu. Do roku 1900 bol žiakom kežmarského lýcea. V rokoch 1900 
až 1903 navštevoval Vyššiu hospodársku školu v Kežmarku. Po jej absolvo-
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vaní krátko pôsobil v Liptovskom Mi-
kuláši a po návrate do Kežmarku sa 
stal spolupracovníkom otca v rodinnom 
podniku. Po otcovej smrti v roku 1908 
prevzal vydavateľstvo a tlačiareň ako 
jeho majiteľ, viedol ho až do februára 
1945. Vtedy odišiel s rodinou do Čes-
kého Krumlova, kde žil až do svojej                            
smrti 30. júna 1949. Živil sa tam ako 
pastier oviec a ako Nemec tam prežil                  
s rodinou veľmi ťažké obdobie.

Sauterova manželka Margarete He-
lene, rodená Kopp, pochádzala zo Spiš-
skej Belej a bola jeho veľkou životnou 
oporou. Milujúca manželka, starostlivá 
mama troch detí (Erhard, Helga, Kurt) 
i spolupracovníčka vo firme. Saute-
rovcom sa podarilo zobrať so sebou 
do Čiech 60 ročníkov Karpathen-Postu (1882 až 1942) a celý rad kníh, ktoré 
Sauter vydal vo svojom nakladateľstve. Vďaka enormnému úsiliu Sauterovej 
manželky sa ich podarilo presunúť do Nemeckej spolkovej republiky (NSR)          
a tak ich zachrániť pred skazou.

Theodor Sauter bol múdry a rozhľadený novinár. Týždenníku Karpathen-
-Post postupne dal pevnú podobu. Vychádzal vždy v sobotu. Informoval                        
o dianí v krajine a podrobne zaznamenával aktuálne dianie v meste a okolí. 
Mal množstvo spolupracovníkov, ktorí dodávali aktuálne informácie o udalos-
tiach nielen v spišských mestách a obciach, ale aj o živote spišských Nemcov  
v Košiciach, Bratislave, v Budapešti i v USA. Medzi významných spolupra-
covníkov Karpathen-Postu patrili básnici a literáti Friedrich Lám a Eugen 
Binder, známy historik Dr. Johann Lipták a ďalší. V rokoch 1920 – 1937 bol 
hlavným spolupracovníkom Karpathen-Postu prof. Július Andor Hefty. Kar-
pathen-Post je dodnes neoceniteľným zdrojom informácií pre všetkých báda-
teľov, ktorí sa venujú poznávaniu histórie Kežmarku a Spiša. Theodor August 
Sauter bol aj výborným fotografom, svoje fotografie prezentoval napríklad                                           
na známej fotografickej výstave v Tatranských Matliaroch v roku 1922. Veno-
val sa tiež horolezectvu vo Vysokých Tatrách.

Tlačiareň a vydavateľstvo niesli meno jeho otca Paula Sautera. V Sau-
terovej tlačiarni vychádzali publikácie v nemeckom, maďarskom i sloven-
skom jazyku. Za všetky treba spomenúť najmä dve: Dejiny evanjelického                           
dištriktuálneho lýcea a.v. v Kežmarku od Dr. Johanna Liptáka a Memorabi-
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lia Lycei Kesmarkiensis od zostavovateľa Karla Brucknera st., obidve vyšli                    
k 400. výročiu vzniku kežmarského lýcea. V Kežmarku vyšli a boli vytlačené 
historické práce Dr. Johanna Liptáka o minulosti Spiša, Červeného Kláštora 
a o alchymistoch, publikácia o Vyšných Ružbachoch od prof. Júliusa Ando-
ra Heftyho, turistickí sprievodcovia o Kežmarku od Dr. Viktora Brucknera                       
a Karla Brucknera st. a Dr. Wilhelma Neménya. Vyšla tu aj mapa Spiša                                                                                                                           
od Dr. Johanna Loischa s trojjazyčným miestopisom spišských miest a obcí.                       
V Sauterovej tlačiarni boli vytlačené výročné správy kežmarských škôl aj  
diela spišských regionálnych básnikov a literátov – Eugena Bindera, Rudolfa 
Webera, Franza Ratzenbergera, Friedricha Láma a iných. Úzko spolupracoval 
s Karpatským spolkom. Tlačil sa tu aj spolkový časopis Turistik und Alpi-     
nismus, neskôr premenovaný na Die Karpathen. V 30. rokoch minulého sto- 
ročia sa na výtvarnej podobe publikácií aj spolkového časopisu Die Karpathen, 
ktoré vychádzali a boli vytlačené v Sauterovej tlačiarni, významne podieľal 
profesor Ernest Scholz z nemeckého gymnázia v Kežmarku. 

Theodorovi Augustovi Sauterovi mimoriadne záležalo na vydávaní a tla-
čení časopisov a rôznych publikácií, ktoré boli spojené s udržiavaním a roz-
víjaním nemeckej pospolitosti na Spiši. Historici a bádatelia si aj dnes vysoko 
cenia jeho novinársku a vydavateľskú prácu.
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Úprava príspevkov pre zborník Z minulosti Spiša
Pre redakčnú prípravu zborníka Z minulosti Spiša je nevyhnutné, aby sa autori riadili 
nasledujúcimi pokynmi:

Nadpis: Uprostred štúdie či článku. Veľké písmená, tučné, 14 bodov.
Meno autora: Pod nadpisom uprostred, bez titulov. Normálne písmo, 12 bodov.
Písmo: Times New Roman.
Veľkosť písma: Nadpisy 14 bodov tučne veľkými písmenami, text 12 bodov. Poznámky 
10 bodov.
Riadkovanie: 1,5. Na jednej strane má byť asi 30 riadkov, z ktorých má každý približne 
60 úderov vrátane medzier.
Poznámky: Pod čiarou na každej strane. Číslovanie prebieha od 1 do ... Každá poznámka 
sa končí bodkou!
Text: V texte nepoužívať skratky. Ak sa preberajú doslovné citácie z literatúry alebo 
prameňov, písať ich v kurzíve, bez úvodzoviek. Historické priezviská písať podľa pôvodiny.
Citácie: Pod čiarou s priebežným číslovaním. Zásadne sa má používať klasický poznám-
kový aparát (pozri napr. Historický časopis). Výnimočne u štúdií archeológov, historikov 
umenia a etnológov možno citovať aj menom autora s rokom + strana v texte (napr.: 
Novák 1998, s. 21.) a na konci štúdie zoznamom literatúry. Pre historické texty sa takéto 
poznámky nehodia, pretože neumožňujú citovať archívne dokumenty.
Citácia prameňov: U písomných prameňov sa uvádza najsamprv archív (bez: Ministerstvo 
vnútra SR), prvýkrát v plnom znení, ďalej v skratke; nasleduje fond (opäť najsamprv 
plný názov, potom skratka), fondové oddelenie (ak je) a presná signatúra. Nepíšu sa 
názvy dokumentov, ani ich obsah.
Citácia literatúry: Priezvisko autora veľkými písmenami, čiarka, meno autora, čiarka, 
dvojbodka. Názov knihy alebo štúdie kurzívou. Miesto vydania, rok a strany bežným 
písmom (nie kurzíva). U štúdií nasleduje namiesto miesta a roku vydania: In: Názov 
periodika, ročník, rok vydania, strana, prípadne rozsah strán. Tak sa citujú aj články z 
novín, nestačí citovať noviny, ale aj autora (ak je napísaný) a nadpis článku. U novín sa 
píše číslo, rok a dátum príslušného čísla, strana. U kolektívnych prác postupovať podobne, 
podľa príslušných smerníc, ktoré každý historik musí ovládať. Ako vzor odporúčame 
citácie používané v tejto ročenke.
Citácia prameňov v elektronickej forme: Zachovať bežnú citáciu (autor, názov knihy...), 
v hranatých zátvorkách uviesť druh [online, CD-ROM, disk], prípadne dátum citovania, 
prístup (E-mail,WWW)a presnú elektronickú adresu (napr. <http://www.loc.gov/marc/
bibliographic/ecbdhome.html>
Počet strán: Štúdie do 25 – 30, články do 10 strán. Články nemusia mať poznámkový 
aparát, zoznam literatúry je vítaný.
Resumé: Každá štúdia musí mať pripojený stručný súhrn v rozsahu 0,5 – 1 strana, 
ktorý sa dá preložiť. Ak si autor môže zohnať preklad do nemčiny, je to vítané. 
Pravopis: Predpokladáme, že každý autor dobre pozná slovenský pravopis. Upozorňujeme 
najmä na to, že po každom interpunkčnom znamienku je medzera. Číslo poznámky je              
za interpunkčným znamienkom (bez medzery). Nezabúdať na bodky na konci poznámok.

Zostavovateľ a redakčná rada
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